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  A LEITURA NA ESCOLA: Que leitores estar-se formando? 
 

                                                                     Maria da Luz Duarte Leite Silva1                                                                                         
Albert Ítalo Leite Ferreira2 

Francisco Helton Duarte Leite3 
         Gleys Ocidália de Lima Silva4                                                                                            

 
 
RESUMO: Nos últimos anos, as discussões sobre o ensino de leitura têm sido um marco 
decisivo para o interesse da escola em desenvolver um trabalho com a formação de 
leitores. A leitura passou a ter destaque nas discussões educacionais, o que certamente 
poderá conduzir melhor as ações voltadas na construção do conhecimento. Procurando 
contribuir com esses estudos, interessa-nos, nesta pesquisa, verificar como ocorre o 
trabalho com a leitura no Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio Grande 
do Norte. Mais especificamente, buscamos observar que práticas de leitura são 
desenvolvidas em sala de aula, de modo a perceber que tipos de leitores a escola está 
formando. Para isso, elaboramos um questionário com doze questões abertas, que foi 
aplicado aos alunos do Ensino Médio da referida escola. Além disso, observamos doze 
aulas de literatura ministradas em cada turma, para que assim pudéssemos estabelecer 
um paralelo entre o discurso dos alunos e a prática do professor. Considerando nosso 
objeto de estudo, a presente investigação se caracteriza como uma pesquisa de campo, 
de cunho descritivo e interpretativo, que se orienta por uma abordagem qualitativa e 
quantitativa. Como respaldo teórico, nos subsidiaremos de estudos realizados por 
autores como Kato (1985), Kleiman (1993), Geraldi (2000), Zilberman (1985), Martins 
(2007), dentre outros que tematizam o ensino de leitura na escola. Os resultados 
apontam que o trabalho desenvolvido com a leitura na escola pouco está contribuindo 
para a formação de leitores competentes, sendo necessário um redirecionamento das 
práticas de leitura em sala de aula, de modo que venham contribuir para a formação de 
leitores proficientes.  
 
Palavras-chave: Ensino Médio; Leitura; Formação de leitores; Escola.  
 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Temos visto recentemente no universo acadêmico uma variedade de produções 
que tratam de questões relacionadas ao ensino da leitura e, sobretudo, da leitura 
literária na escola (LAJOLO, 2000; KLEIMAN, 1995; ZILBERMAN, 2001; dentre outros). 
Sendo, que esses estudos, em sua maioria, buscam refletir sobre as concepções que 
norteiam as práticas de leitura e de ensino de leitura nas escolas públicas brasileiras, 

                                                           
1 Doutora em Letras pelo Programa de Pós-Graduação, em Estudos da Linguagem (PPgEL), do 

Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Linha de pesquisa: 

Poéticas da Modernidade e da Pós-Modernidade.  E-mail: lulinhaduarte@hotmail.com 
2 Graduado em Administração pela URFESA. E-mail: Ítaloleite@hotmail.com 
3 Graduado em Letras – Língua Inglesa UERN – Pau dos Ferros e Geografia pela UFRN. E- mail: 

Heltonduarte79@hotmail.com 
4 Graduada em Letras Português pela UERN – Patu/RN. E-mail: g.ocidalia@hotmail.com 

 

mailto:lulinhaduarte@hotmail.com
mailto:Ítaloleite@hotmail.com
mailto:Heltonduarte79@hotmail.com
mailto:g.ocidalia@hotmail.com
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mostrando que, para alguns, a leitura é prazer, desejo, divertimento e fruição. Para 
outros, é vista como dever, obrigação, ritual, utilidade, conhecimento e informação. 
Dessa forma, vemos que, independentemente do modo como é compreendida, a leitura 
sempre permeará nossas práticas sociais e, portanto, é indispensável na formação do 
sujeito crítico e participativo na vida em sociedade.  

Considerando a importância da leitura na formação dos indivíduos, é que somos 
convictos da necessidade de realizar essa investigação, na qual propusemos a verificar 
como ocorre o trabalho com a leitura no Ensino Médio de uma escola pública do Estado 
do Rio Grande do Norte. Isso, por compreendermos que para formar verdadeiros 
leitores, o professor deve se subsidiar de variados paradigmas, como considerar o grau 
de conhecimento do aluno, a funcionalidade dos conteúdos trabalhados, dentre outros 
recursos, de modo a proporcionar situações didáticas contextualizadas que sejam de 
interesse do aluno e atenda, sobretudo, as modificações que a sociedade demanda. 
Desse modo, pautados nesse pressuposto, buscamos observar que práticas de leitura 
são desenvolvidas em sala de aula, procurando perceber que tipos de leitores a escola 
está formando.  

Para tanto, elaboramos um questionário com questões abertas e fechadas, que 
foi aplicado a 33 alunos do Ensino Médio da referida escola, sendo onze alunos de cada 
turma (1º 2º e 3º anos). A escolha por esse objeto de pesquisa se deu pelo fato de 
acreditarmos, conforme Richardson (1999), explica-nos que o questionário cumpre pelo 
menos duas funções: descrever características e medir variáveis de grupos sociais. O 
questionário nos permite obter informações de grande número de pessoas em tempo 
curto e abranger área geográfica ampla. Além disso, somando-se ao questionário, nos 
subsidiando-se de outro objeto de pesquisa, qual seja a observação de doze aulas de 
literatura ministradas em cada turma, para que assim pudéssemos estabelecer um 
paralelo entre o discurso dos alunos e a prática do professor.  

Considerando nosso objeto de estudo e os métodos de pesquisa aqui 
empregados, a presente investigação se caracteriza como uma pesquisa de campo, de 
cunho descritivo e interpretativo, que se orienta por uma abordagem qualitativa e 
quantitativa. De acordo com Moraes e Mont'Alvão (1998), nesse tipo de pesquisa, o 
pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade investigada. O interesse está em 
descobrir e observar certos fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los. O emprego dessa abordagem nos permitiu promover um confronto entre 
os dados, as evidências, as informações coletadas sobre o assunto pesquisado e o 
conhecimento teórico acumulado a respeito dele. 

Para dá sustentação teórica nesta investigação, subsidiamos, basicamente, em 
estudos realizados por autores como Kato (1985), Kleiman (1993), Geraldi (2000), 
Zilberman (1985), Martins (2007), dentre outros que tematizam o ensino de leitura na 
escola. Por fim, a organização desse trabalho se estrutura em duas partes: as discussões 
teóricas sobre o ensino de leitura na escola e a análise dos dados coletados.  
 
A LEITURA NA ESCOLA O QUE E COMO SE FAZ 
 

Na Antiguidade, a leitura era restritamente compreendida como a decifração da 
escrita, ou seja, para se ler um texto, bastava apenas conhecer o código linguístico e 
decodificá-lo. Nessa perspectiva, o aprendizado da leitura ocorria por meio de um 
método analítico, no qual se seguia determinados passos: decorar o alfabeto, soletrar 
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as sílabas, decodificar palavras isoladas, frases, para se chegar à leitura de textos 
maiores.  Conforme apresenta Martins (2007), esse era o método empregado pelos 
antigos gregos e romanos para alfabetizar um pequeno grupo de privilegiados, que, a 
partir de então, passariam a integrar-se efetivamente na sociedade.  

Mesmo com o passar de muitos séculos, vários professores não conseguiram 
superar essa prática mecânica do aprendizado de leitura, visto que prevalece a 
pedagogia do sacrifício, do aprender por aprender, sem se colocar o porquê, como e 
para quê, de modo que não se compreende a funcionalidade real da leitura e o seu papel 
na vida do indivíduo e da sociedade. Além disso, mesmo com a popularização e 
gratuidade da escola pública, a leitura parece ainda não ser uma prática constante na 
vida de todos os cidadãos (MARTNS, 2007). Isso porque o seu aprendizado ocorre 
prioritariamente na escola, já que grande parte de nossos alunos não possuem, em seu 
ambiente familiar, um incentivo ao desenvolvimento do hábito de ler. Assim, a leitura 
passa a ser concebida por eles como uma mera tarefa escolar.  

Assim sendo, a leitura não deve ser entendida simplesmente como uma 
atividade que será apresentada ao professor, ou seja, como o cumprimento de um dever 
ou obrigação. De acordo com Solé (2008), a leitura deve ser vista pelos professores e 
pelos alunos como uma prática voluntária e prazerosa, um instrumento de informação, 
mas também de deleite. Assim concebida, a leitura possibilitará a formação global do 
indivíduo, a sua preparação para o convívio e atuação nas esferas sociais, políticas, 
econômicas e culturais (MARTINS, 2007).  

Percebemos que no Ensino Médio, a leitura é um dos meios mais importantes na 
escola para a aquisição de novas aprendizagens, pois os alunos já conseguem realizar 
leituras de modo mais independente, podendo, inclusive, selecionar aquilo que mais lhe 
interessa ou que melhor servirá a determinados propósitos. Mesmo assim, é 
indispensável à participação do professor como mediador desse processo, pois, muitas 
vezes os alunos chegam ao Ensino Médio apresentando dificuldades de leitura. Na 
verdade, essas dificuldades se iniciam já nas primeiras séries do Ensino Fundamental, 
quando os professores ainda utilizam textos muitas vezes ultrapassados e distantes da 
realidade do aluno, perdurando até o Ensino Médio, e quando não ao Ensino Superior.  

Para Solé (2008), não se deve iniciar nenhuma atividade de leitura sem que os 
alunos sejam motivados para ela, ou seja, sem que lhe atribuam sentido. Os alunos 
precisam saber o que fazer, por que fazer e sentir que são capazes de fazê-lo. Eles 
precisam conhecer os objetivos que se pretende alcançar com a leitura, pois o que torna 
a leitura uma tarefa árdua, tediosa, desmotivada é justamente a falta de objetivos 
definidos. De acordo com Brown (1984, apud SOLÉ, 2008, p. 92), “os objetivos da leitura 
determinam a forma em que um leitor se situa frente ela e controla a consecução do 
seu objetivo, isto é, a compreensão do texto”.   

Os objetivos dos leitores com relação à leitura são muito variados. Solé (2008) 
apresenta os objetivos mais frequentemente atribuídos pelos leitores à leitura:  
 

➢ Ler para obter uma informação precisa: se ler para encontrar algum dado 
que nos interessa, tais como a consulta do jornal para descobrir em que 
cinema e horário será projetado um filme que queremos assistir, a consultar 
a um dicionário ou a uma lista telefônica, dentre outros; 

➢ Ler para seguir instruções: se ler para se fazer algo concreto, como por 
exemplo, ler a receita de um bolo, um manual de aparelho eletrônico; 
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➢ Ler para obter uma informação de caráter geral: se ler quando se quer saber 
as idéias mais gerais de um texto, como por exemplo, a leitura de uma 
manchete de jornal; 

➢ Ler para aprender: se ler para ampliar os conhecimentos de que dispomos a 
partir da leitura de um texto determinado. É comum elaborar resumos e 
esquemas, anotar as dúvidas, estratégias essas, que permitem a elaboração 
de significados caracterizadores da aprendizagem; 

➢ Ler para revisar um escrito próprio: se ler para realizar uma leitura crítica, 
que poderá levar o aluno a melhorar sua escrita, pois quando se lê o que se 
escreveu, o autor revisa e adéqua o texto que produziu; 

➢ Ler por prazer: se ler por experiência emocional que a leitura pode despertar; 
➢ Ler para verificar o que se compreendeu: se ler para dar conta da 

compreensão, respondendo a perguntas sobre texto, fazendo sua 
recapitulação. 

➢ Ler para comunicar um texto a um auditório: se ler para que certas pessoas 
– para as quais a leitura é dirigida – possam compreender a mensagem 
emitida pelo leitor; 

➢ Ler para praticar a leitura em voz alta: se ler para verificar a clareza, rapidez, 
fluência e correção dos alunos, que devem pronunciar adequadamente, 
respeitando as normas de pontuação e a entonação adequada.  

 
Esses objetivos, conforme apresenta Solé (2008), não devem ser compreendidos 

a partir de uma ordem hierárquica, como se um sobrepusesse ao outro. Na verdade, 
todos os objetivos para a leitura aqui apresentados devem ser levados em conta nas 
mais diferentes situações de ensino e se adequarem às finalidades de cada aula. E são 
justamente esses objetivos – um ou outro, ou mais de um – que os alunos precisam 
considerar quando se defrontam com um texto, de modo a perceber que a leitura não 
é uma prática aleatória, mas é uma atividade necessária não só ao projeto educacional 
de um indivíduo, mas também ao seu projeto de vida, já que, além de ser um ato que se 
realiza no âmbito da cognição, a leitura apresenta caráter social, histórico e político 
(MAIA, 2007).   

E é por apresentar um caráter social, histórico e político, que a leitura, de acordo 
Zilberman (1985), possibilita ao leitor o desenvolvimento de capacidades de 
compreensão e investigação de mundo. A leitura, além de uma forma de tomada de 
consciência das necessidades do leitor, é também um modo de existência, que promove 
a sua transformação e a transformação do mundo. Portanto, a leitura amplia as 
possibilidades de interlocução e de interação entre os indivíduos, pois lhes permite 
compreender, criticar e avaliar os modos de compreensão de mundo, das coisas, do 
outro e suas relações.  
 
UM POUCO DE ANÁLISE 
 

Como já ressaltamos anteriormente, nosso objetivo nessa investigação é 
verificar como ocorre o trabalho com a leitura nas turmas de Ensino Médio de uma 
escola pública do Estado do Rio Grande do Norte, procurando observar as práticas de 
leitura desenvolvidas em sala de aula e que tipos de leitores a escola está formando. 
Inicialmente, procuramos conhecer o universo pesquisado, questionando aos alunos 
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sobre seus gostos (ou não) em relação à leitura e que concepções de leitura norteiam 
suas práticas de leitores. Em um universo de 33 alunos pesquisados, 28 afirmaram 
gostar de ler e 05 disseram não interessar-se pela leitura. Esse é um dado bastante 
significativo, pois demonstra que grande parte dos alunos da escola pesquisada 
apresenta interesse pela leitura, o que é fundamental para o desenvolvimento de 
políticas voltadas para a leitura na escola.  

Conhecendo essa realidade, procuramos verificar como os alunos compreendem 
a leitura, fazendo o seguinte questionamento: O que significa ler para você? De modo 
geral, os alunos vêem a leitura como forma de descoberta e de busca por conhecimento, 
sendo, portanto, essencial à sua vivência em sociedade. Abaixo, reproduzimos três 
fragmentos que retratam as respostas emitidas pelos alunos: 

  
Significa fonte de conhecimento, prazer, diversão, entretenimento, a leitura abre nossa mente 
para entender várias coisas (A01). 

Ler é buscar o conhecimento (A11). 

Adquirir novos conhecimentos e viajar dentro de si mesmo (A25). 

 
A resposta do aluno A01 apresenta concepções diversificadas de leitura, 

compreendendo o ato de ler como fonte de conhecimento, entretenimento, diversão, 
dentre outras possibilidades. O aluno A11 apresenta uma concepção mais limitada, já 
que entende leitura unicamente como busca de conhecimento. Por sua vez, o aluno A25, 
além de compreender a leitura como forma de aquisição de conhecimentos, também a 
compreende como uma possibilidade de desenvolver a imaginação, de “viajar dentro de 
si mesmo”. Essas respostam indicam que os alunos possuem concepções claras acerca 
da prática de leitura, que se articulam com os objetivos a que se propõem quando leem 
um texto.  

Conforme as respostas emitidas pelos alunos, a leitura parece ser uma prática 
constante em seu cotidiano. Assim sendo, procuramos observar que tipos de leitura são 
frequentemente realizadas por eles. O gráfico abaixo apresenta um panorama geral das 
respostas dadas:  

 

Gráfico 
01: Tipos de leitura realizada pelos alunos 

 
De acordo com o gráfico acima, a maioria dos alunos pesquisados (14) se 

interessam por leituras informativas, cujo principal objetivo é a busca de conhecimentos 
ou informação acerca de determinado assunto. Os alunos também demonstraram 
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interesse por leituras de textos literários (11) e por textos que promovem o 
entretenimento (09). Apenas um pequeno número de alunos (02) afirmou gostar de 
outros tipos de leituras, mas não as identificaram. Esse dado confirma o pressuposto 
apresentado por Solé (2008) de que no Ensino Médio a leitura torna-se um dos principais 
meios de aquisição de novas aprendizagens na escola, visto que à medida que o aluno 
avança na escolaridade ele começa a realizar leituras de forma mais independente, que 
venham a contribuir com a sua formação.  

A partir das observações realizadas em sala de aula, pudemos constatar que 
essas leituras, geralmente, são realizadas pelos alunos na sala de aula ou na biblioteca 
da escola5. Desse modo, procuramos verificar com que frequência os alunos costumam 
visitar a biblioteca. Dos 33 alunos pesquisados, 24 afirmaram que frequentam a 
biblioteca semanalmente, com fins diversos: solicitar empréstimos de livros, realizar 
pesquisas em mapas e enciclopédias, realizar trabalhos em grupo e leituras silenciosas.  

Como as visitas dos alunos à biblioteca são frequentes, buscamos saber quantos 
livros eles leem durante todo ano letivo.  Sintetizamos no gráfico abaixo as respostas 
dos alunos em relação a esta questão: 
 

Gráfico 02: Quantidade de livros lidos durante o ano 
 
Os dados apresentados nesse gráfico apontam para uma incoerência nas 

respostas emitidas pelos alunos, pois, mesmo gostando de ler e frequentando 
semanalmente a biblioteca escolar, a maioria afirmou ler um pequeno número de livros 
durante o ano letivo (entre 01 e 05 livros). Foram poucos os que afirmaram ler 
aproximadamente dez livros no ano (06), o que ainda é um número relativamente baixo. 
Na verdade, pelo que observamos em sala de aula, os alunos parecem ter uma maior 
preferência pela leitura de textos curtos, como resumos de obras literárias, artigos de 
opinião, revistas informativas, textos veiculados na internet, textos do livro didático, 
dentre outros.  

Mesmo assim, procuramos observar que gêneros literários os alunos costumam 
ler com mais frequência. As respostas emitidas estão apresentadas no gráfico abaixo:  

 

                                                           
5 A escola pesquisada possui uma biblioteca que apresenta um acervo satisfatório de livros 

(aproximadamente sete mil livros), pertencentes a diversos gêneros e tipos de textos. Todos os alunos, assim 

como a comunidade escolar e extra-escolar, podem frequentar a biblioteca nos três turnos e solicitar 

empréstimos de livros.  
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Gráfico 03: Os gêneros literários que os alunos leem com mais frequência 
 

No gráfico acima, percebemos que os alunos indicaram vários gêneros literários, 
apresentando preferência pelo gênero romance (20). Há uma grande discrepância entre 
este e os demais gêneros, o que pode ser um reflexo das práticas de leitura 
desenvolvidas em sala de aula. Geralmente, os professores e os próprios livros didáticos 
sugerem com maior recorrência a leitura de romances, como forma de exemplificar a 
obra de determinados autores ou as características de certo período literário. Assim, 
gêneros como a crônica, o poema, o conto, dentre outros, acabam perdendo espaço nas 
aulas de literatura e nas práticas de leitura dos alunos, que, muitas vezes, restringem-se 
à indicação do professor.  

Além disso, a preferência pelo gênero romance pode representar o interesse dos 
alunos em realizar leitura das obras indicadas por universidades para o vestibular. Essas 
obras, geralmente são romances de renomados autores nacionais e regionais. São raras 
as vezes em que se encontram gêneros como o conto ou a crônica sendo solicitados em 
exames como estes. Assim, a prioridade que os alunos dão ao gênero romance não é 
aleatória, mas o resultado das indicações – quando não, imposições – dessas leituras.  

Diante dessa realidade, buscamos verificar como os alunos encaram as leituras 
que são indicadas na escola. Vejamos o gráfico abaixo com as respostas por eles 
emitidas:  

 

Gráfico 04: Como são encaradas pelos alunos as leituras indicadas pela escola 
 

O gráfico mostra que a maioria dos alunos (20) compreende as leituras indicadas 
pela escola como fonte de informação e conhecimento. Esse dado comprova que eles 
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veem a leitura como forma de ampliar seus conhecimentos, melhorando 
significativamente sua aprendizagem. Além disso, é possível perceber no gráfico acima, 
que boa parte dos alunos (10) também compreende a leitura como forma de prazer e 
deleite, o que se constituem em uma realidade bastante estimuladora para o 
desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura na escola. No entanto, é preciso 
ressaltar que, no universo pesquisado, um pequeno número de alunos (04), concebe a 
leitura como uma obrigação. Esses alunos necessitam de redirecionamento em sua 
compreensão de leitura, de modo a perceberem a necessidade e os benefícios que esta 
pode nos proporcionar.  

Ainda procuramos conhecer quais as principais dificuldades que os alunos 
enfrentam enquanto leitor no processo de compreensão dos diferentes textos que 
circulam socialmente. Apresentaremos abaixo três respostas que retratam as demais 
explicações dadas pelos alunos:  

 
Tenho algumas dificuldades com palavras desconhecidas e também quando o autor fala de 
épocas que não tenho conhecimento (A12).  

O significado de algumas palavras por não entender, mesmo com o auxílio do dicionário, 
muita das vezes não entendo (A26).  

Algumas palavras que ainda não conheço o significado e frases que não compreendo (A33). 

 
As respostas apresentadas enfatizam as dificuldades que os alunos têm em 

compreender determinadas palavras que não fazem parte do seu vocabulário. Na 
verdade, mesmo já estando no Ensino Médio, muitos ainda possuem um vocabulário 
restrito, desconhecendo certos termos mais formais ou técnicos da língua. Além disso, 
os alunos destacam que encontram dificuldades em ler certos textos que fazem menção 
a épocas passadas, das quais não conhecem. A resposta de A12 também indica a falta 
de leitura de mundo, de fatos históricos, geográficos e culturais por parte dos alunos. 
Como afirma Paulo Freire (1984, p. 11), “o ato de ler não se esgota na decodificação 
pura da palavra escrita, mas, antecipa e se alonga na inteligência do mundo”. Portanto, 
a visão de mundo, a experiência e os conhecimentos prévios são fatores fundamentais 
para a compreensão dos significados que se atribuem aquilo que é lido. 
 
TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Como pudemos perceber nas análises empreendidas nesse estudo, apesar de os 
alunos apresentarem concepções variadas de leitura – desde prazer até forma de 
adquirir conhecimentos –, ainda não possuem maturidade e independência para 
selecionar os textos os quais irá ler, pois se restringem, geralmente, às indicações feitas 
pelos professores ou por universidades onde irão prestar processos seletivos.  Além 
disso, vimos que os alunos têm preferências por leitura de textos de caráter informativo, 
deixando a margem certos gêneros como o conto, a crônica, o cordel, dentre outros. A 
princípio, isto não é um problema, porém, é preciso enfatizar que esses gêneros 
precisam ter o seu espaço na sala de aula, pois são, assim como os demais, fundamentais 
para o desenvolvimento das habilidades de compreensão leitora dos alunos. 

Diante dessa realidade, a escola deve aproveitar o potencial que os alunos 
parecem apresentar e investir na promoção de projetos ou programas de incentivo às 
práticas de leitura, bem como em cursos de formação para os professores de língua 
materna, de modo a ampliar seus conhecimentos teóricos e metodológicos.  
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ATIVIDADES COM TEXTOS MULTISSEMIÓTICOS EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
   

Maria Elenimar Bezerra6 
                                                                                                           Vicente de Lima-Neto7   

 
 
RESUMO: Este artigo objetiva investigar como se dá o trabalho com textos 
multissemióticos em atividades de livros didáticos de Geografia e Português do 7º ano 
do Ensino Fundamental II. Para alcançar o objetivo, analisamos três atividades de leitura 
de Geografia e três de Português, totalizando seis, e buscamos analisar a elaboração dos 
enunciados e das questões propostas através da relação texto e imagem, para em 
seguida constatar se esses materiais didáticos estão, de fato, promovendo o letramento 
visual nos alunos. O nosso amparo teórico é Dionísio (2011), Dionísio, Vasconcelos e 
Souza (2014), Duarte (2008), Soares (2012), dentre outros relacionados à leitura de 
textos verbo-visuais; além de Barbosa e Araújo (2014), Silvino (2012), Pires (2008) e 
outros estudiosos relacionados ao tema letramento visual. Os resultados apontam que 
nem todas as questões exploraram o estudo da imbricação das linguagens no momento 
de elaborá-las, além disso, verificou-se que uma obra se sobressaiu em relação à outra, 
em virtude de produzir enunciados, atividades embasadas na correlação das muitas 
linguagens nos textos analisados, proporcionando assim, o letramento visual.  
 
Palavras-Chave: Livros didáticos. Atividades. Textos multissemióticos. Letramento 
Visual. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Se o Albert Einstein, um dos importantes cientistas do século XX e que até hoje 
é conhecido por sua genialidade, afirmava-nos que a maior falha é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, por que se continua insistindo 
em utilizar “as mesmas práticas, as mesmas ferramentas, desenvolvendo as mesmas 
capacidades” no que se refere ao desenvolvimento da leitura dos discentes, se, as 
avaliações, como Prova Brasil, dentre outras, que aferem o desempenho deles, e as 
próprias questões dos livros didáticos requerem novas práticas de letramentos? Assim, 
para a obtenção de resultados diferentes, deve-se adotar novas práticas de letramentos 
que uma sociedade globalizada, como a atual, vivencia. De acordo com Soares (2013) 
“quando fatos “novos” são constatados, ou surgem novas idéias a respeito de 
fenômenos, depara-se com a necessidade de se criar novos vocábulos ou nomes para se 
tratar com determinados assuntos”. Assim, o uso da leitura e da escrita, hoje, necessita 
do surgimento de novos termos (multimodalidade, multiletramentos, multissemioses) 
e consequentemente de novas práticas para atender as dificuldades dos alunos.  

Entretanto, se, por um lado, os alunos são exigidos a correlacionar a linguagem 
verbal a linguagem não-verbal, por outro lado, alguns materiais didáticos, por sua vez, 
não parecem estar relacionando, na elaboração das atividades, esta multiplicidade de 
linguagens, levando-nos a considerar a possibilidade de que nem todos os livros 

                                                           
6 Aluna do Profletras/UERN – Pau dos Ferros. E-mail: mariaelenimar@outlook.com 
7 Professor Orientador/UFERSA. 
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didáticos a leitura de textos multissemióticos, está promovendo o letramento visual 
através dos enunciados de suas questões, levando o aluno a não precisar integrar todos 
os recursos semióticos no momento de respondê-las.  

Dessa forma, este trabalho objetiva investigar como se dá o trabalho com textos 
multissemióticos em atividades de livros de Geografia e Português do 7º ano do Ensino 
Fundamental. Para isso, selecionamos três atividades de leitura de Geografia e três de 
Português, de um total de seis, e submetemos essas atividades a uma análise, 
considerando assim, a relação dos enunciados e das questões propostas com o texto e 
imagem, para em seguida constatar se tais obras estão, de fato, promovendo o 
letramento visual nos alunos. Para esta análise, tomamos como principais bases teóricas 
relacionadas à leitura de textos verbo-visuais e à de letramento visual, como veremos a 
partir do subitem 2. 
 
LEITURA DE TEXTOS VERBO-VISUAIS 
  

Sabemos que quase todas as disciplinas exigem mais do que as letras para que o 
conteúdo seja apreendido. Os livros de Matemática usam e abusam de formas 
geométricas; os de História fazem uso de ilustrações para mostrar o que aconteceu há 
séculos; os de Geografia, com o uso de mapas, legendas e gráficos, exploram suas 
atividades com a presença tanto do signo verbal como do signo não-verbal. Enfim, os 
livros didáticos estão constantemente fazendo uso desses recursos semióticos. No 
entanto, vale salientar, que o que muda de um para o outro é a forma como vai explorar 
essa junção de elementos multimodais e multissemióticos em suas atividades. Afinal, 
todos esses materiais didáticos utilizam de diversos elementos sígnicos para transmitir 
os conteúdos.  

Assim, necessita-se ensinar como se ler, ou melhor, como se realiza a leitura 
desses novos textos, mostrando que não há supremacia de uma linguagem sobre outra, 
e sim, uma integração dos elementos verbais com os elementos visuais para facilitar na 
transmissão de sentido. Para Barbosa e Araújo (2014, p. 22) “o letramento visual insere-
se no conjunto de novos letramentos ora apresentados diante da necessidade de 
devolvermos à imagem o papel de produzir sentidos em eventos comunicativos, assim 
como o texto verbal”. Assim, essa nova maneira de ensinar a ler textos verbo-visuais 
necessita de um novo conceito, que foi defendido por teóricos, como Barbosa e Araújo 
(2014), como Letramento Visual. Para eles: 
 

[...] da mesma forma que o letramento digital implica a capacidade dos 
usuários de utilizar as tecnologias digitais de maneira eficaz, o letramento 
visual está diretamente relacionado ao entendimento da informação visual 
não apenas como um adorno da informação verbal, mas como um elemento 
semiótico que agrega sentido ao texto. (BARBOSA E ARAÚJO, 2014, p. 22) 

 

Diante da afirmação, compreende-se que a imagem torna-se necessária, e muito, 
no momento de interpretar a linguagem verbal.  

Para Dionísio, Vasconcelos e Souza (2014, p. 42) “[...] é no texto, materialidade 
dos gêneros, onde os modos (imagem, escrita, som, música, linhas, cores, tamanho, 
ângulos, entonação, ritmos, efeitos visuais, melodia etc.) são realizados. O que faz com 
que um modo seja multimodal são as combinações com outros modos para criar 
sentidos”. Dessa forma, não podem ser considerados meros desenhos ou ilustrações, e 
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sim elementos necessários para que a comunicação seja eficaz, já que só é possível fazer 
uma interpretação significativa quando há uma integração dos modos presentes no 
enunciado. 

Dessa maneira, durante a construção do sentido, a materialidade visual deve-se 
aliar à escrita para que haja um entrelaçamento das linguagens, e consequentemente 
as semioses envolvidas, verbal e não-verbal, possam proporcionar domínio aos alunos 
em relação à compreensão de leituras verbo-visuais.  

De acordo com Barros (2009, p. 162) “a língua – falada ou escrita – não pode ser 
entendida senão ligada a outros modos de representação que participam da composição 
de um texto”. A autora ainda acrescenta “[...] o ato de ler não deve se centralizar apenas 
na escrita, já que esta se constitui como um elemento representacional que coexiste 
com a presença de imagens e de diferentes tipos de informação”. Então, a coexistência 
dos modos de representação é pertinente na leitura de um texto, pois signos semióticos 
diferentes auxiliam na constituição do que se ler. Segundo Santos (2011) “[...] em muitas 
das atividades de interpretação de textos, a linguagem visual auxilia o entendimento da 
linguagem verbal”. Sobre esse mesmo ponto de vista, Barros (2009, p. 166) comenta 
“[...] selecionar, organizar e integrar a informação [...] é a chave para uma aprendizagem 
realmente significativa dos textos que aliam a materialidade visual à escrita”. 

Quando Teixeira (2014) fala sobre pistas de significação dos textos, refere-se às 
linguagens e a seus modos de representação que os constituem, sendo possível 
interpretá-los através de habilidades proporcionadas pelas formas da língua e da 
capacidade de fazer ligações, conexões entre o visual e o verbal.  
 Dessa forma, nota-se que os alunos, assim como a maioria das pessoas, não 
conseguem ler de maneira significativa porque atribuem pouco significado, ou quase 
nenhum, à linguagem visual, atentam-se apenas para o que está escrito no papel. Assim, 
para a compreensão e análise de todos os elementos, verbais e visuais, torna-se 
necessário o desenvolvimento de uma nova maneira de ensinar a ler textos 
multissemióticos denominada de letramento visual. 
 
LETRAMENTO VISUAL 

 
Atualmente, desenvolver as habilidades de ler e escrever não é suficiente diante 

de tantas informações transmitidas por diversos meios e, por conseguinte, diferentes 
modos de representação linguísticos são utilizados para transmiti-las. Nesse contexto, a 
imagem, quase sempre em evidência, faz parte da comunicação, sendo necessário ter 
domínio de relacionar o signo verbal com o não-verbal.  

Sendo assim, ilustrações, fotos, gráficos, aliados a recursos de composição e 
impressão como tipo de papel, cor, diagramação, dentre outros elementos necessitam 
de compreensão por parte de quem lê, tendo em vista que não estão ali para serem 
tidos como meros adornos. Silvino (2012, p. 1) comenta: “Os textos são construídos 
utilizando mais de uma modalidade, como as imagens, a escrita, os sons e as 
ferramentas digitais. Todas participam dessa nova pesquisa, que nos direciona as 
definições de multimodalidade e ao novo conceito de letramento [...]”. Assim, todos 
esses recursos usados na construção de um texto, hoje denominados multimodais ou 
multissemióticos, passaram a ser essenciais no estudo da interpretação. Em relação a 
este assunto, Pinheiro (2016, p.577-578) diz: 
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A multimodalidade entende que todos os modos têm sido influenciados, 
como a linguagem verbal, pelos usos sociais, culturais e históricos para 
realizar funções sociais. A interação entre os modos é significativa para a 
construção de sentido nos textos. Considerando o fato de que os textos são 
multimodais, para entendê-los, parece ser necessário que as pessoas tenham 
habilidades que ultrapassem as competências comunicativas de ler e 
escrever, mas também devem englobar a habilidade de ler imagens. Assim, é 
necessário que os alunos desenvolvam o letramento visual, que se relaciona 
diretamente com o conceito de multiletramentos [...] 
 

Entende-se, diante da afirmação, que a multimodalidade refere-se a esses 
múltiplos modos de representação da linguagem, direcionando-se ao surgimento de 
outro termo: o de multiletramentos, uma nova prática de ensinar a compreensão dessa 
multiplicidade de linguagem que vai muito além do desenvolvimento de habilidades 
como ler e escrever, pois visa a despertar o olhar crítico dos alunos para refletir, 
compreender e agir nas situações sociais das quais participam. 

Dessa maneira, Pinheiro (2016, p. 579-580) afirma que “[...] ler imagens é 
também perceber as intencionalidades dos produtores deste texto multimodal como 
também os discursos que passam por meio dessa imagem, além de compreender a 
relação que os elementos imagéticos podem assumir quando associados a elementos 
textuais/escritos. 

Sendo assim, os textos multissemióticos são ricos em recursos 
visuais/multimodais, no livro didático ou em outro suporte, ou seja, onde quer que 
apareçam, é necessário ser letrado visualmente para entendê-los. De acordo com Silvino 
(2012, p. 3) uma pessoa que sabe interpretar através da visão “olha uma imagem 
cuidadosamente e tenta perceber as intenções da mesma”.  

Assim, o letramento visual possibilita uma percepção detalhista e crítica e 
concomitantemente a relação com outras linguagens, quando necessário, pois consegue 
adentrar em uma imagem e abstrair todas as significações possíveis e até aquelas 
impossíveis que os iletrados visualmente duvidam que possam existir.  

Para Buzato (2007), surge um momento que o verbal e o visual se unem para 
criar sentido: quando nem o verbal nem o visual conseguiriam criar isoladamente. 
Percebe-se que a construção do sentido de textos que abrangem muitas modalidades 
comunicativas, necessita-se da relação de todos os elementos, sejam visuais ou não, e 
que os alunos só conseguirão interpretar se possuírem habilidades desenvolvidas além 
do ato de ler e escrever. 

Piris (2008, p. 22) ressalta a importância do desenvolvimento de um letramento 
voltado a um posicionamento crítico diante das interações sociais, já que utilizam modos 
diferentes de expressão que precisam ser entendidos e, por conseguinte, exigem 
participação dos sujeitos nas diversas situações comunicativas: 
 

Inclinamo-nos a um letramento que contempla as práticas sociais de leitura e 
escrita que visam à postura crítica diante dos valores veiculados pelos objetos 
culturais construídos pelos mais variados meios de expressão. E nossa 
proposta de letramento visual não é diferente disso. 
 

Dessa forma, os variados meios de expressão, presente nas mídias, nos livros 
didáticos, no meio social, devem ser compreendidos em todos seus modos de 
representação. Para isso, necessita-se do estudo desse novo letramento. 
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Acredita-se que o ensino através dos multiletramentos, associado ao letramento 
visual, pode ser significativo para facilitar a análise da mistura de linguagens, ou modos 
de representação ou ainda semioses: palavras, imagens, sons, movimentos. É o que 
confirma Duarte (2008, p. 34): 
 

O conjunto organizado de recursos para a produção de sentido, incluindo 
imagem, olhar, gesto, movimento, música fala e efeitos sonoros. Os modos 
são tidos como efeitos do funcionamento da cultura manifestados na 
materialidade dos recursos de representação, que apresentam regularidades, 
por razões culturais e pela frequência com que utilizados nas interações 
sociais.   

 
Para Dionísio (2011, p. 150) “não se trata apenas de pôr juntas palavras e 

imagens num texto, mas sim de se observarem certos princípios de organização de 
textos multimodais”. Ainda a respeito desse assunto, Oliveira (2010, p. 331-332) 
argumenta: “a imagem deixa de atuar como um elemento que complemente ou ilustra 
a palavra para ser um modo estruturante do texto. Dessa forma, ela integra a mensagem 
carregando em si mesma um valor semântico”.  

A observação que Dionísio propõe nos elementos que compõem a estrutura 
organizacional dos textos, sendo estes multimodais, requer capacidades que precisam 
ser desenvolvidas com a ajuda de um professor no momento de interpretá-los. Logo, 
entendemos que o ato de letrar é colocar textos em relação com outros textos e 
discursos, de acordo com a realidade social, é discutir com o que está escrito, 
interpretando os sentidos ali presentes, é trazer o texto para a vida e colocá-la em 
relação com ela. Exige capacidades diversificadas de leituras condizentes com o ensino 
contemporâneo.  
 
METODOLOGIA  
 

O tipo de abordagem de pesquisa adotada neste estudo foi a qualitativa, em 
virtude de utilizar teorias relacionadas à leitura de textos verbo-visuais de autores como 
Dionísio (2011), Dionísio, Vasconcelos e Souza (2014), Duarte (2008), Soares (2012), 
dentre outros, como também aquelas relacionadas ao tema letramento visual, 
defendidas por Barbosa e Araújo (2014), Silvino (2012), Pires (2008) e outros estudiosos 
que proporcionaram a esse estudo consistência nos argumentos a partir de leituras 
encontradas nos escritos desses autores, possibilitando assim, questionar os dados a 
partir do que foi pesquisado.  

Por ter sido uma pesquisa de cunho descritivo e exploratório. Segundo Gil (2008, 
p.28) uma pesquisa descritiva se caracteriza por ter “como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno [...]. Gerhardt e 
Silveira (2009, p.35), mencionam exemplos de pesquisa dessa natureza: estudo de caso, 
análise documental, pesquisa ex-post-facto”. Neste caso, esta pesquisa se enquadra 
nestas características, pois ela traz os seguintes aspectos: descrição de análises de 
atividades trabalhadas em livros didáticos de componentes curriculares diferentes, com 
foco em Língua Portuguesa e Geografia, a partir da comparação entre atividades que 
constituem ambas as obras. 

Já uma pesquisa de cunho exploratório é definida por Gil (2008, p.27) como 
aquela que tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 
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e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores”. Para Gerhardt e Silveira (2009, p.35) “este tipo 
de pesquisa tem como principal objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]”. Dessa forma esta pesquisa também 
se caracteriza como exploratória por trazer os seguintes aspectos: análises de atividades 
que estimularam a compreensão que determinado livro didático pode desenvolver um 
trabalho com textos multissemióticos de mais relevância no momento de explorar as 
questões solicitadas aos alunos do que outro material didático. 

A escolha desses materiais didáticos se deu por dois critérios: o primeiro diz 
respeito à diversidade de uso de textos multissemióticos adotados nessas obras; o 
segundo diz respeito ao fato de ambos serem da Editora Saraiva, que tem expressivo 
reconhecimento no país quanto ao uso de materiais didáticos tanto na rede pública 
quanto na privada8. 
 
Ambientação da pesquisa e constituição do corpus 
 

A pesquisa se concentrou na análise de atividades presentes em dois materiais 
didáticos, encontradas em livros adotados na cidade de Campo Grande/RN das 
disciplinas de Português e de Geografia. A escolha das atividades se deu pelo fato de 
envolverem textos cuja característica é o uso constante de elementos visuais, que 
exigem outros letramentos dos alunos para a resolução das atividades. 

Objetivou-se identificar como era explorada, nas questões dos exercícios, a 
leitura de textos verbo-visuais desses componentes curriculares e posteriormente 
analisar se aquelas obras atendiam ao desenvolvimento de habilidades solicitadas, nas 
novas práticas de letramentos, como foi discutido na fundamentação teórica, em que 
vários autores argumentaram sobre essas habilidades, como afirma Barros (2009), um 
dos estudiosos colaborador para a realização dessa pesquisa, quando comenta “[...] 
selecionar, organizar e integrar a informação [...] é a chave para uma aprendizagem 
realmente significativa dos textos que aliam a materialidade visual à escrita”. O material 
escolhido foi o seguinte: 

 

Autor Livro, editora, ano 

Wagner Costa Ribeiro Por dentro da geografia, 7º ano, saraiva, 
2015  

William Cereja e Thereza Cochar Português: Linguagens, 7º ano, saraiva, 
2015 

Quadro 1: Corpus 

 
O corpus da pesquisa se constituiu em três exemplares de atividades de cada um 

dos livros, totalizando seis (cf. Anexos). O critério utilizado foi o de trazer, em sua 
composição, elementos multissemióticos que precisavam ser compreendidos e 
relacionados para a resolução das atividades. 

 
Procedimentos metodológicos 
 

                                                           
8Os livros foram selecionados mediante um encontro com os professores de Língua Portuguesa, Geografia 

e demais educadores de outras áreas da rede municipal de Campo Grande/ RN, no ano de 2016. 
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 Primeiramente, foi estabelecida uma comparação no que diz respeito à 
elaboração das questões das atividades tanto do livro de Geografia quanto do livro de 
Português, que possuíam como base para o estudo da interpretação, textos compostos 
de muitas linguagens. 

Depois, foram quantificadas as questões das atividades selecionadas de ambas 
as obras, buscando identificar quais exigiam uma correlação entre os diferentes modos 
semióticos para respondê-las. 

Em seguida, foi feita uma análise, levando em consideração o que se observou 
na elaboração das perguntas como também na quantidade de questões que exigiu do 
aluno a capacidade de relacionar as multiplicidades de linguagens para se chegar a uma 
resposta. Assim, foi realizada uma seleção das questões de cada atividade das referidas 
obras que cobrava do aluno o domínio de associar todas as linguagens contidas naqueles 
enunciados, desconsiderando aquelas que priorizaram o estudo de aspectos linguísticos 
explorados isoladamente. Os resultados serão descritos a seguir. 
 
ANÁLISE DE DADOS 
 

Esta seção está dividida em duas subseções: livro de Português e livro de 
Geografia. Tanto na primeira quanto na segunda subseção serão realizadas análises das 
atividades das obras selecionadas para este estudo. Iniciaremos com a análise do livro 
de Língua Portuguesa.    
 
5.1 Livro de Português 
 

A primeira atividade, composta de três questões, baseou-se na leitura de um 
anúncio multimodal, em que é necessário o entrelaçamento das semioses para 
respondê-la. Constatou-se que apenas uma questão atendeu a esse propósito. 
  

 
Figura 1: Primeiro exercício de Semântica do livro de Português 
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                    Fonte: Cereja e Cochar (2015, p.93) 

 
Nessa questão, há uma introdução informando o que é solicitado nos quesitos a 

e b. Dessa maneira, como discutimos na fundamentação teórica, consideramos que o 
que é exigido na leitura de textos multimodais e, por conseguinte, na exploração dessa 
leitura nas atividades, é desenvolver habilidades de fazer conexões entre o visual e o 
verbal, ou seja, despertar a atenção dos alunos para as pistas de significação dos textos. 
Diante disso, apenas o primeiro quesito atendeu ao que é exigido em relação às novas 
práticas de letramentos. O segundo quesito, assim como a questão 3, priorizaram o 
texto apenas para discutir aspectos gramaticais. Já a primeira pergunta, em vez de 
instigar o aluno a perceber a finalidade da mensagem através do que é lido e observado, 
preferiu elaborar uma parte destacando a intenção do que é transmitido, não 
oportunizando o leitor a construir sua própria análise e, em seguida, realizou dois 
questionamentos que pouco teve a acrescentar quando se trata em desenvolver novas 
habilidades a partir da integração das muitas linguagens. 
 A segunda atividade é a seguinte: 
 



24 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
 

Figura 2: Segundo exercício de Semântica do livro de Português 
Fonte: Cereja e Cochar (2015, p.49-50) 

 
 
Composta de quatro indagações, utilizou-se de um folheto a fim de explorar o 

entendimento desse gênero. O texto utiliza de variados modos semióticos (imagem, 
cores, palavras e tamanho da letra) para transmitir o propósito. Porém apenas um 
quesito de uma das questões cumpre satisfatoriamente as habilidades sobre as 
capacidades de relacionar as multiplicidades de linguagens presentes nos enunciados 
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para responder às questões propostas. Trata-se da questão 1 e do quesito a da assertiva 
4, pois, em ambas, é permitido identificar a relação entre todos os elementos 
multissemióticos, além de aguçar a percepção do aluno para se posicionar diante das 
indagações.  

A primeira interrogação possibilita, através da junção dos elementos verbais e 
visuais, uma resposta construída pelo próprio interlocutor. Aborda uma situação em que 
é possível o leitor ter vivenciado ou então que poderá vivenciar, pois é comum no meio 
social. Já a elaboração do enunciado da assertiva 4, juntamente com a interrogação do 
quesito a dessa mesma questão, responderam às expectativas da correlação entre as 
linguagens para respondê-lo, pois utilizou de um trecho escrito em letras maiúsculas em 
destaque, pertinente na leitura de textos verbo-visuais, que convida o leitor a procurar 
entender o porquê de aquela parte se encontrar naquele formato, proporcionando 
assim um recurso a mais para relacionar todas informações do que foi lido.Os 
enunciados 2, 3 e o quesito b da assertiva 4 exploraram apenas aspectos gramaticais. 
Vê-se, com isso, que há uma ênfase maior em gramática em detrimento de 
competências do letramento visual, já que três questões se preocupam com gramática, 
enquanto apenas duas delas fazem uso das múltiplas linguagens. 

A terceira atividade é a seguinte: 
 

 
                  Figura3: Exercícios do livro de Português 
                    Fonte: Cereja e Cochar (2015, p.45) 

 

Composta de duas perguntas, os autores analisaram um anúncio. Vê-se que é 
marcante a comparação entre uma árvore e um outdoor caído. O suporte utilizado pelo 
anúncio atrelado à leitura verbal auxilia na construção do sentido. A questão 1 explora 
unicamente aspectos da forma, ou gramaticais. Apenas na questão 2 há discussão sobre 
elementos multimodais, já que, para a adequada resposta, o aluno precisaria interpretar 
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tanto a imagem do outdoor caído quanto a referência a que ele aponta, que é a 
preservação ambiental. 

Levando em conta o que foi analisado nas três atividades de Língua Portuguesa, 
percebe-se que pouco exploraram do aluno o entendimento da relação das linguagens 
nas perguntas. Vê-se que os autores não levaram em conta na interpretação das 
questões a combinação de modos semióticos diversos. Em todos os exercícios, 
predominaram perguntas que valorizaram os aspectos gramaticais em detrimento de 
aspectos linguísticos relacionados à associação das múltiplas linguagens. Vale a pena 
fazer um comparativo com atividades do livro de Geografia, que, como veremos, traz a 
questão diferentemente. 
 
5.2 Livro de Geografia 

 
A quarta atividade do nosso corpus é a seguinte: 

 
Figura4: Primeiro exercício Fique por dentro do livro de Geografia 
                            Fonte: Ribeiro (2015, p. 135)  

 
Composta de três interrogações, a atividade exigiu interpretação de gráficos e, 

de fato, associou todas as linguagens contidas naquele espaço (legenda, cores, dados 
numéricos, siglas dos estados) para elaborar as perguntas do exercício. Dessa forma, 
todas as questões atenderam ao que foi proposto nesse estudo. É importante frisar que 
a questão 1 e 3, além de exigir a interpretação através da imbricação dessas linguagens, 
solicitou que o leitor justificasse o porquê da resposta anterior. Assim, oportunizou ao 
interlocutor se posicionar diante daquela resposta. Uma pergunta estava entrelaçada 
na outra. Em suma, é perceptível verificar neste exemplo que o uso das múltiplas 
linguagens foi explorado de maneira que os alunos precisam ter conhecimento sobre o 
funcionamento de gráficos, pois apenas assim eles conseguem construir sentido. 
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Figura5: Segundo exercício Olhar interdisciplinar do livro de Geografia 
                                 Fonte: Ribeiro (2015, p. 172)  

 
A quinta atividade, composta de duas indagações, adotou o gênero charge para 

questionar os leitores. Em ambas permite-se verificar que são exigidos letramentos 
visuais dos alunos, uma vez que pedem que eles relacionem na atividade em análise os 
elementos imagéticos associados a elementos textuais/escritos. Explorou as linguagens 
ali presentes (imagens, palavras em letras maiúsculas) para, dessa maneira, possibilitar 
aos alunos a atribuição de sentido em suas possíveis conclusões, além de solicitar, na 
questão 2, um posicionamento crítico do leitor diante das questões sociais abordadas 
na charge. Enfim, no decorrer da obra, foi possível perceber a relação entre 
componentes curriculares diferentes e o uso de múltiplas linguagens. Vejamos o 
próximo exemplar: 
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Figura6: Terceiro exercício Fique por dentro do livro de Geografia 
                                    Fonte: Ribeiro (2015, p. 204)  

 
A sexta atividade e última dessa análise de dados, composta apenas dos quesitos 

a e b, utilizou um texto de variadas linguagens (imagens, gráficos e cores) com o intuito 
de elaborar situações que exigissem do aluno a capacidade de interpretar cada uma e 
posteriormente relacioná-las para atribuir sentido ao que fosse responder. Em ambas 
exigiu-se um olhar atento a todos os elementos para, dessa maneira, ser possível 
atender ao que foi solicitado. É válido destacar que o quesito a atendeu ainda mais às 
expectativas de leitura de textos verbo-visuais em virtude de solicitar uma análise mais 
precisa do que foi entendido. Dessa forma, o aluno teve que raciocinar mais para 
comprovar o que comparou. 
 
 CONCLUSÃO 

 
No decorrer do artigo, buscamos investigar como se dá o trabalho com textos 

multissemióticos em atividades de livros didáticos de Geografia e Português do 7º ano 
do Ensino Fundamental.  

Tendo em vista as análises das atividades de ambas as obras, constatou-se que 
há uma exploração, sim, da relação das multiplicidades de linguagens nos quesitos de 
interpretação, porém o material didático de Língua Portuguesa aborda de maneira 
superficial e pontual, pois valoriza os aspectos da gramática em suas questões. Já o 
material didático de Geografia questiona em suas atividades aspectos relacionados aos 
variados modos de representação dos textos multissemióticos em análise (imagens, 
cores, gráficos, legendas, tamanho das letras) para lançar indagações aos alunos, 
passando a exigir desses sujeitos uma interpretação que leve em consideração a junção 
de todos esses elementos presentes nos enunciados, pois valoriza o texto como um 
todo, não seleciona apenas um aspecto linguístico para ser abordado isoladamente.  

Por isso tudo, diante da análise das atividades, levando em conta o que era 
solicitado nas questões, ficou constatado que o livro de Geografia desenvolve um 
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trabalho de relacionar aspectos verbais e visuais com mais relevância em todas as 
atividades com textos que adotam mais de uma linguagem em sua constituição. 

Dessa maneira, torna-se necessário que o ensino de Língua Portuguesa deva 
abordar essas múltiplas linguagens, através dos multiletramentos e, por conseguinte, 
adotar a multimodalidade, para, dessa forma, tornar o aluno um leitor proficiente, 
competente, apto a desvendar e a correlacionar as várias modalidades de linguagem 
presentes em um mesmo texto, tornando-o visualmente letrado, já que o principal 
recurso didático do qual faz uso necessita de uma complementação de outros meios 
para atender ao que é solicitado no momento dos alunos responderem avaliações.  
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CIRCUNSTÂNCIA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: Uma análise sistêmico-funcional  
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RESUMO: Neste trabalho, tratamos do tema geral construção de sentidos, a partir da 
análise das circunstâncias de ângulo na perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional e 
de seu sistema de transitividade. Buscamos perceber se tal categoria de análise tem 
papel acessório, como prega alguns manuais de gramática tradicional quando tratam 
dos termos da oração, ou se, na contramão desse entendimento, participa como os 
demais papéis (processos – sintagmas verbais – e participantes – sintagmas nominais) 
para a significação dos textos produzidos no ambiente acadêmico. O trabalho 
fundamenta-se sobretudo nos estudos de Halliday e Matthiessen (2014), Fuzer e Cabral 
(2014) e Furtado da Cunha e Souza (2011). Para alcançarmos o propósito do trabalho, 
selecionamos quatro textos de gêneros distintos, a saber, um artigo científico, uma 
monografia, uma dissertação e uma tese, nos quais buscamos pelas seguintes 
configurações léxico-gramaticais: “conforme”, “segundo”, “para mim” e “a meu ver”, a 
partir da utilização das ferramentas WordList e Concord (SCOTT, 2012). Os resultados 
apontam que todas as escolhas operadas no âmbito do uso da linguagem são 
fundamentais para os propósitos comunicativos do produtor do texto acadêmico, de 
modo que tanto as circunstâncias como os processos e participantes são fundamentais 
à significação, ou seja, a ideia de dispensabilidade do sintagma adverbial, ainda que no 
estrato sintático, não se sustenta em uma análise funcionalista que leve em conta a 
produção dos sentidos em textos acadêmicos.  
 
Palavras-chave: Transitividade. Circunstâncias de ângulo. Linguística Sistêmico-
Funcional. Textos acadêmicos.  
 

 
INTRODUÇÃO  
 

A Linguística Sistêmico-Funcional, como o próprio nome sugere, é uma teoria de 
base funcionalista, cujas concepções principais foram formuladas pelo linguista Michael 
Alexander Kirkwood Halliday. Para ela, o fenômeno linguístico necessita ser olhado a 
partir do uso que é feito da língua, portanto, em situações reais de comunicação, com 
vistas a se perceber como os significados são construídos e porque determinadas formas 
linguísticas são usadas (e não outras) para a consecução dos objetivos previstos.  
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10 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do Estado do Rio Grande 
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jocivaluern@hotmail.com 
11 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), no Campus Avançado “Profa. Maria Eliza de A. Maia” (CAMEAM). E-mail: 
licia.fernanda@hotmail.com 
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Neste trabalho, temos a pretensão de verificar o funcionamento das 
circunstâncias da Linguística Sistêmico-Funcional, especificamente de seu sistema de 
transitividade, em relação à significação em textos acadêmicos. Em especial, nossa 
atenção volta-se às circunstâncias de ângulo, objetivando perceber se tal categoria de 
análise tem papel acessório, como pregam alguns manuais de gramática tradicional 
quando tratam dos termos da oração, ou se, na contramão desse entendimento, 
participam como os demais papéis (processos – sintagmas verbais –, e participantes – 
sintagmas nominais) para a significação dos textos produzidos no discurso acadêmico.  

A gramática tradicional trata as circunstâncias como sendo advérbios ou 
sintagmas adverbiais e faz isso em capítulo à parte, especialmente quando trata dos 
termos da oração – essenciais (sujeito e predicado), integrantes (complemento nominal, 
complemento verbal agente da passiva) e acessórios (adjunto adnominal, adjunto 
adverbial e aposto). Os termos ditos acessórios carregam em si, até mesmo pelo título, 
uma ideia de menor importância, e tal fato pode ser percebido em gramáticas como 
“Breve gramática do português contemporâneo” de Cunha e Cintra (2008).  

Acreditamos que tal discussão seja de suma pertinência, haja vista que o 
aprimoramento do ensino das categorias gramaticais, ou análise linguística, é uma 
realidade nas aulas de língua portuguesa. Nossa visão é de que esse ensino necessita 
ocorrer atentando-se para o uso das formas linguísticas em situações reais de interação, 
entendendo isso como sendo a própria análise de textos, visão essa que se ampara no 
arcabouço teórico da Linguística Sistêmico-Funcional. 

Por tal razão, amparamos este estudo nos achados de Halliday e Matthiessen 
(2014), Fuzer e Cabral (2014), Furtado da Cunha e Souza (2011), dentre outros, por nos 
darem suporte a uma compreensão funcional da categoria linguística aqui analisada.  

Nosso corpus é formado por um artigo, uma monografia, uma dissertação e uma 
tese, nos quais localizamos as circunstâncias previamente selecionadas com o 
intermédio das ferramentas WordList e Concord (SCOTT, 2012). Esses textos foram 
retirados dos seguintes corpora: 170 artigos produzidos por alunos da graduação em 
Letras do Campus da Pau dos Ferros, organizado por Mendes (2011); 64 monografias 
escritas por alunos concluintes do Curso de Letras – Língua Portuguesa do Campus de 
Pau dos Ferros/RN, nos anos de 2011 a 2013, organizado por Mendes e Pereira de Paula 
(2013); 12 dissertações e 9 teses, organizado por Figueiredo-Gomes e Bertuleza (2013) 
e intitulado corpus Dissertações e Teses (DISSERTES). Passemos agora à fundamentação 
teórica do trabalho. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 
 

Tendo início na década de 1960, com a denominação de Gramática de Escala e 
Categorias, a atual vertente teórica titulada Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) se 
constitui como uma abordagem linguística que adota uma postura metodológica 
baseada no paradigma funcionalista. Tal abordagem compreende a linguagem a partir 
das situações reais de uso e como um fenômeno social que se adequa às diferentes 
situações comunicativas, sendo observada, portanto, a partir de seu uso linguístico e 
função social. 

A LSF define “ [...] a língua como um sistema semiótico complexo com diferentes 
níveis ou estratos” (GOUVEIA, 2009, p. 22); concebe a sua natureza como uma realidade 
social e oferece uma descrição gramatical de dimensão paradigmática, o que significa 
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dizer uma base sistêmica, isto é, observa a língua como um sistema de significados e 
enquanto atividade de escolha.  

Halliday, principal expoente dessa corrente teórica, sugere que o sistema é o 
ordenamento paradigmático da linguagem e que este implica a consideração de 
escolhas, sendo a estrutura a sua ordenação sintagmática (GOUVEIA, 2009). A língua, 
por sua vez, ampara-se tanto em escolhas do eixo paradigmático como ainda do eixo 
sintagmático, o que depende, sobretudo, dos falantes que operam tais escolhas em 
função daquilo que desejam transmitir nas diferentes situações de comunicação. 

Disso decorre, por conseguinte, a epistemologia dos termos empregados para 
nomear a corrente de Linguística Sistêmico-Funcional. Como bem defendem Fuzer e 
Cabral (2014, p.19), a teoria é sistêmica, pois vê a língua como redes de sistemas 
linguísticos interligados, os quais podemos mencionar: o sistema de significados 
(semântica), sistema de fraseado (léxico-gramática), sistema de sonoridade (fonologia) 
e sistema de grafia (grafologia). É funcional porque busca explicar as estruturas 
gramaticais em relação ao significado, bem como às funções que a linguagem 
desempenha em textos.  

Como ressalta Gouveia (2009), para Halliday as caracterizações da língua, desses 
sistemas, assim também como da gramática são determinadas pelo uso. São as 
necessidades do homem e a sua vivência que impõem tal uso e os modelam. De tal 
modo, o falante faz emergir o sistema de significados para interagir, tendo em vista as 
suas necessidades socioculturais. Halliday e Martin (apud MENDES, 2010, p. 9-10) 
afirmam que a linguagem pode ser entendida como uma manifestação semiótica, 
porque “[...] se constitui como uma forma de representação da experiência humana, 
quer seja na ‘realidade’ presente/percebida no meio físico ou concreto, quer seja a 
‘realidade’ idealizada/fabricada em nosso interior, num plano mais abstrato”. 

Logo, a linguagem se organiza como um sistema que revela a experiência de 
mundo do falante mediante as escolhas que ele realiza e que constituem os significados, 
quer seja essa experiência conexa ao mundo interior (consciência), quer seja conexa ao 
mundo exterior (real). Consequentemente, surge o texto que na LSF pode ser observado 
a partir de duas perspectivas, como resultado dessas escolhas realizadas pelo falante, 
ou como unidade de instanciação do sistema (GOUVEIA, 2009, p. 22).  

Nos dizeres de Fuzer e Cabral (2014, p. 25), a abordagem sistêmico-funcional 
permite-nos, portanto, investigar como essa experiência de mundo é construída em 
termos semânticos e, ainda, como ela se manifesta nos diferentes estratos da língua. É 
o conhecimento da gramática que nos permite descrever como as palavras são 
organizadas em forma de texto para produzirem significados.  

Ainda conforme as autoras (ibid, p. 26), o texto precisa, à vista disso, ser 
analisado a partir de seu propósito comunicativo, esse está diretamente relacionado às 
variáveis contextuais. Qualquer texto está envolvido em dois níveis contextuais: de 
situação e de cultura, os quais representamos na figura 1 a seguir: 

 
Figura 1: texto em contexto 
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Fonte: (FUZER e CABRAL, 2014, p. 26) 

 
São esses contextos que influenciam “o que é dito e como é dito”, pois existe 

uma relação dialética entre ambos. Em relação ao contexto de cultura, compreendemo-
lo como o ambiente sociocultural mais amplo, estando nele presente ideologias, valores, 
crenças, convenções sociais e institucionais compartilhadas na cultura de um 
determinado grupo social. Ainda conforme o pensamento das autoras, são os gêneros 
que estão intrinsecamente relacionados à essa cultura. 

Já o contexto de situação é descrito como o ambiente imediato no qual o texto 
está de fato funcionando, sendo que nem sempre pode ele ser suficiente para 
compreendermos o texto, pois que as vezes é preciso também informações relacionadas 
ao meio cultural dos falantes (FUZER e CABRAL, 2014, p. 28). O conceito de registro é 
relacionado a esse tipo de contexto como a configuração de significados que acontece 
devido à situação. Dado o exposto, observa-se que um ocorre dentro do outro, contexto 
de situação (microcontexto) se insere no contexto de cultura (macrocontexto).  

Na LSF, são atribuídos ao contexto de situação três variáveis, ou aspectos 
constitutivos: campo, relação e modo, os quais procuramos representar na figura 2 
abaixo: 

 
Figura 2 – Variáveis do contexto de situação 

 Fonte: (BUTT ET AL. 2001, p. 4, apud SOUZA, 2006, p. 38) 
 

Texto
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De acordo com Fuzer e Cabral (2014, p. 30), campo diz respeito à natureza da 
ação social que está acontecendo, ao assunto que está sendo tratado pelos 
participantes; relação refere-se à natureza dos papéis desempenhados pelos 
participantes, à relação hierárquica ou não estabelecida entre eles; por fim, modo 
refere-se ao veículo empregado na situação de comunicação para materialização das 
escolhas linguísticas.  

Ainda em concordância com o pensamento das autoras, as variáveis do contexto 
de situação podem ser identificadas a partir de determinadas palavras ou estruturas 
lexicogramaticais que são específicas de determinados tipos de texto, já que o contexto 
de situação influencia em nossas escolhas linguísticas. Isso acontece porque as variáveis 
contextuais estão profundamente relacionadas às três funções que a linguagem 
desempenha, as quais Halliday e Matthiessen (2014) nomeiam de metafunções, que 
correspondem a: função ideacional, função interpessoal e função textual. De acordo 
com Fuzer e Cabral (2014, p. 32), “Metafunções são manifestações, no sistema 
linguístico, dos propósitos que estão subjacentes a todos os usos da língua: 
compreender o meio (ideacional), relacionar-se com os outros (interpessoal) e organizar 
a informação (textual)”. 

Essas três metafunções, ou funções básicas da linguagem, correspondem a três 
significados, sendo esses: significados ideacionais, significados interpessoais e 
significados textuais. Halliday e Matthiessen (2014) propõem que essas funções da 
linguagem sejam olhadas em simultâneo, uma vez que é preciso compreender o sistema 
de significados como um todo integrado, enquanto sistema semântico. Assim, conforme 
propõe também Furtado da Cunha e Souza (2011), tem-se significado como conteúdo 
(representação), significado como forma de ação (troca) e significado como relevância 
para o contexto (mensagem), tais significados não acontecem isoladamente para 
interpretação da língua. 

Vejamos na tabela a seguir como essas metafunções relacionam-se às variáveis 
do contexto de situação. 
 

Quadro 1 – Níveis de realização do registro 

Contexto de Situação Semântica Léxico-gramática 

Campo Ideacional Sistema de 
Transitividade 

Relação Interpessoal Sistema de Modo 

Modo Textual Sistema Temático 

Fonte: (HALLIDAY, 1994, p. 38, apud MENDES, 2010, p. 13) 
 

A partir da leitura do quadro 1, observamos que no nível do sistema semântico 
cada variável do contexto de situação relaciona-se a um determinado significado: um 
significado ideacional, interpessoal e textual. Cada metafunção, por sua vez, realiza-se 
na léxico-gramática por meio de um sistema específico: sistema de transitividade, modo 
e tema.  

As seguir discorremos sobre a metafunção ideacional e o sistema de 
transitividade, já que neste trabalho o interesse principal dirige-se para esses dois 
princípios fundamentais da LSF. 
 
A METAFUNÇÃO IDEACIONAL E SEU SISTEMA DE TRANSITIVIDADE 
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A metafunção ideacional diz respeito à manifestação das nossas experiências 

através do sistema de transitividade. Essas experiências tanto podem ser aquelas 
relativas ao nosso mundo interior (psíquico) – sentimentos, emoções, cognição, etc. – 
quando exterior (social) – ações e relações estabelecidas através da linguagem.  

A noção de transitividade a que primeiro tivemos acesso em nossa jornada de 
estudos é aquela presente nos manuais de gramática tradicional ou em livros didáticos 
e que trata de uma classificação de verbos ora transitivos, ora intransitivos, ora os dois 
tipos ao mesmo tempo. Sem uma regra de classificação clara, diz-se que transitivos são 
aqueles verbos que necessitam de um complemento para que a significação seja 
completa, são os chamados complementos verbais (objetos diretos e indiretos); já os 
intransitivos são aqueles que encerram a significação em si mesmos, dispensando, por 
tanto, a necessidade obrigatória de tais complementos.  

Acontece que para tal classificação ora se utiliza o critério sintático, presença ou 
não dos complementos; ora, o semântico, pois a depender do contexto o mesmo verbo 
pode funcionar como sendo transitivo ou intransitivo.  

Por sua vez, o sistema de transitividade, na perspectiva da LSF, é aquele por meio 
do qual a metafunção ideacional elabora os significados da experiência de vida do 
sujeito falante/escrevente, significados esses que são representados quando do uso da 
língua nas mais variadas situações de interação humana.  

Isso significa que a língua é usada para satisfazer as necessidades (das 
experiências externas e internas) comunicativas dos sujeitos durante a comunicação, de 
modo que o estudo da estrutura da língua não pode se desvencilhar da situação 
comunicativa como um todo, numa abordagem funcional das categorias gramaticais 
analisadas (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011). 

Essa percepção da língua em uso é fundamental para entendermos os 
significados veiculados, já que a linguagem tem uma orientação social muito 
consistente, sendo consenso, atualmente, que seu estudo/descrição não ocorre 
satisfatoriamente sem que se leve em consideração questões como: Quem disse? Para 
quem disse? Por que disse? Quando disse? Dentre outras. Por essa razão, necessário se 
faz percebermos que “A língua é um recurso para a produção de significados e, como 
tal, contém em si mesma um potencial de significação sobre o qual os falantes operam 
escolhas em função daquilo que querem comunicar [...]” (GOUVEIA, 2009, p. 19). 

Tomando-se por base essa perspectiva da língua em uso, a transitividade “[...] é 
um sistema de descrição de toda a oração, a qual se compõe de processos, participantes 
e eventuais circunstâncias” (FUZER e CABRAL, 2014, p. 40). 

Analisar a transitividade ou um desses papéis requer olhar para a oração como 
um todo em busca de perceber a contribuição do recurso linguístico utilizado para a 
constituição dos sentidos pretendidos pelos usuários da língua. Com base nisso, 
compartilhamos do entendimento de que “[...] a transitividade constitui-se como um 
recurso linguístico que dá conta de quem faz o quê a quem em que circunstâncias” 
(GOUVEIA, 2009, p. 30. Grifos do autor). 

Nesse contexto, os processos servem para especificar ações; destacar 
sentimentos, sensações; estabelecer relações; evidenciar o dizer, etc. São 
representados em termos léxico-gramaticais por Sintagmas Verbais, sendo o papel 
principal do sistema de transitividade ao qual se ligam os participantes e as 
circunstâncias. Em termos de classificação, os processos se dividem em seis: materiais, 
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mentais, relacionais, verbais, comportamentais e existenciais. Cada um deles comporta 
tipos específicos de participante, obrigatórios ou não, conforme o quadro 1 abaixo: 

 
Quadro 2 – Processos, significados e participantes 

 
Fonte: (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011, p. 76) 

 
Essa classificação dos participantes não se restringe ao que aparece no quadro 

1. Fuzer e Cabral (2014) reconhecem a existência de tais participantes e apresentam 
mais alguns a depender do tipo de processo. Porém, no geral, tratam-se de Sintagmas 
Nominais que se juntam aos processos e a eles se somam para a constituição do sistema 
de transitividade. Nesse sentido, “[...] diferentes tipos de processos são executados por 
(ou desenrolam-se em função de) diferentes tipos de participantes, ou seja, em razão 
de diferentes redes de escolhas” (GOUVEIA, 2009, p. 31).  

No tocante às circunstâncias, foco maior deste estudo, a gramática tradicional 
geralmente as apresenta em capítulo à parte, intitulado “termos acessórios da oração”, 
dentre os quais encontram-se os adjuntos adverbiais. Nas palavras de Cunha e Cintra 
(2008, p. 110), “Chamam-se acessórios os termos que se juntam a um nome ou a um 
verbo para lhes precisar o significado. Embora tragam um dado novo à oração, não são 
indispensáveis ao entendimento do enunciado”.  

As ideias de acessório e dispensável ao entendimento nos parecem equivocadas 
e são melhor compreendidas na perspectiva do sistema de transitividade da LSF. No 
mesmo, as circunstâncias tratam-se de Sintagmas Adverbiais que, nas palavras de Fuzer 
e Cabral (2014, p. 53), “adicionam significados à oração pela descrição do contexto em 
que o processo se realiza”. São, assim, de suma importância à significação como 
perceberemos em nossas análises. Diferentemente dos participantes (cada processo 
tem os seus), as circunstâncias podem aparecer em todos os tipos de processos, 
podendo indicar o modo, a localização espacial e temporal, a extensão espacial e 
temporal, a causa, o assunto, o ângulo, dentre outros, em que os processos se 
desenrolam. Vejamos o quadro 2 e compreendamos melhor esse papel do sistema de 
transitividade: 

 
Quadro 3 – Tipos de circunstâncias 
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Fonte: (SOUZA, 2006, p. 59) 

 
Para além desses tipos, as circunstâncias de ângulo são aquelas que informam a 

fonte ou o ponto de vista do sujeito do discurso analisado. Como afirma Mendes (2010, 
p. 116), “Esse tipo de circunstância marca expressamente o posicionamento do 
enunciador em relação ao processo, porque, como sugerem Ghio e Fernández (2008), 
responde à questão ‘de que ponto de vista?’”. Não por acaso, buscamos por ocorrências 
com as seguintes configurações: “conforme”, “segundo”, “para mim” e “a meu ver”, pois 
acreditamos que as mesmas indicam esse posicionamento em relação ao que está sendo 
dito.  
 
UM POUCO DE PRÁTICA: Análise das circunstâncias de ângulo 
 

Nesta seção apresentamos o levantamento das configurações léxico-gramaticais 
previamente selecionadas e localizadas através da ferramenta Concord (SCOTT, 2012). 
Como se percebe, na tabela 1 a seguir, não encontramos as configurações “para mim” 
e “a meu ver” funcionando como circunstância de ângulo. A primeira ainda apareceu 
uma vez, mas não funcionando como circunstância de ângulo; já a segunda não teve 
aparição.  

 
 

Tabela 1 – Levantamento das ocorrências 

Tipo de 
circunstância 

Realização 
no corpus 

Quantidade de ocorrências por gênero 

Art. Mon. Dis. Tes. 

 
Ângulo 

Segundo 02 07 48 49 

Conforme 03 04 67 13 

Para mim ---- ---- ---- ---- 

A meu ver ---- ---- ---- ---- 

 Fonte: Corpus da pesquisa 
 
Passemos à análise das ocorrências de segundo e conforme enquanto 

circunstâncias de ângulo. 
 

A CIRCUNSTÂNCIA DE ÂNGULO “SEGUNDO” 
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Em relação à circunstância “segundo”, chamou a nossa atenção o fato de ela ter 

aparecido somente duas vezes no gênero artigo científico, embora saibamos que, dada 
a extensão do texto (bem menor que de uma tese, por exemplo) a recorrências as 
circunstâncias pode ter padrão de menor frequência. Em ambos os casos, vê-se que elas 
remetem a pontos de vista de fontes que lidam com a temática em discussão. Vejamos 
as duas amostras a seguir: 
 
 

[01] Com a LDB 9.394/96, abre-se as portas para um ensino mais 
voltado para a interação. O desafio, segundo os (PCNEM, 1999, p.137), 
está em “antever a disciplina, no eixo interdisciplinar: o estudo da 
língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da 
língua na vida e na sociedade.” 
 
[02] [...] evidencia, pois, que os tipos textuais se referem à maneira 
como está estruturado um texto, ou seja, compreendem as categorias 
que o enquadram como sendo uma narração, argumentação, 
exposição, descrição ou injunção. Em contrapartida, os gêneros são, 
segundo Bakhtin (2000), tipos relativamente estáveis de enunciados 
que fazem parte de todas as esferas de utilização da língua, ou seja, 
são os textos orais ou escritos que circulam no cotidiano das pessoas. 

 
 

Em [01], a circunstância aparece como forma de deixar claro que o que se dirá 
sobre o desafio relativo ao ensino voltado à interação é o que preconiza os PCNEM 
(1999). Os autores se apoiam em um documento oficial do Ensino Médio para 
fundamentarem sua tese e, para tanto, empregam “segundo” para deixar claro o ponto 
de vista teórico a que se filiam, amparando seu discurso em outros dizeres trazidos à 
tona e/ou introduzidos com o intermédio da circunstância de ângulo. Percebe-se um 
envolvimento indireto dos autores com o que está sendo dito, como se houvesse uma 
necessidade de dar espaço a uma segunda voz e assim validar teoricamente a discussão.  

Na amostra [02] essa lógica também está presente, com a diferença de que agora 
se traz o pensamento de um teórico, Bakhtin (2000), para se validar a definição de 
gêneros. Aqui, “segundo” tem a função de explicitar à corrente teórica ou o ponto de 
vista que fundamenta o que se diz sobre gêneros, e mais uma vez percebe-se um 
envolvimento indireto dos autores com aquilo que veiculam. Tanto em [01] quanto em 
[02], o que temos visto é uma espécie de restrição, ou delimitação acerca do que os 
escreventes afirmam a partir do documento ou teórico referenciado. 

No texto monografia, catalogamos sete ocorrências com a circunstância 
“segundo”. A seguir apresentamos duas amostras e seguimos nossa análise:  
 
 

[03] [...] se esmeram em conhecer e apresentar estudos relacionados 
a esse material pedagógico que ainda se apresenta de forma 
problemática, conforme apontam os estudos e pesquisas de Reinaldo 
(2005), Bunzen (2007), Marcuschi e Cavalcante (2008), Rojo (2008). 
Segundo esses autores e pesquisadores, as propostas presentes nos 
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livros didáticos se apresentam em diversos aspectos inadequadas para 
atender às exigências do contexto educacional presente.  
 
[04] Tendo em vista essa diversidade de gêneros, Bronckart (1999, 
p.138) alerta para o cuidado com as classificações estáveis e 
definitivas, pois, segundo ele: “qualquer que seja o gênero a que 
pertençam, os textos, de fato, são constituídos, segundo modalidades 
muito variáveis”.  

 
 

Em [03], a circunstância em destaque retoma os teóricos citados na frase 
anterior para apresentar o que eles pensam sobre as propostas dos livros didáticos. 
Como se diz que tais propostas são inadequadas, nada melhor que recorrer a teóricos 
consagrados para fazer tal crítica. A circunstância, nesse caso, além de informar que o 
que se diz é o que pensam Reinaldo (2005), Bunzen (2007), Marcuschi e Cavalcante 
(2008), Rojo (2008), de certa forma coloca a autora envolvida indiretamente com a 
discussão, dando ênfase ao ponto de vista dos sujeitos citados ao passo que se constrói 
a argumentação. Já em [04], a circunstância foi empregada para introduzir uma citação 
direta que reforça e/ou justifica a afirmação feita com base em Bronckart (1999). Mais 
uma vez ganha destaque o fato de a circunstância de ângulo ser usada para agregar 
pontos de vista ao que se discorre no texto acadêmico em produção. Nesses casos, 
diferentemente do que foi identificado nas amostras [01] e [02], verificamos usos 
explicitamente fóricos, em que os argumentos são retomados/propostos com 
amplificação da voz de autoridade. 

Em relação à dissertação, foram quarenta e oito ocorrências catalogadas, 
número já bem mais expressivo e praticamente igual ao que foi constatado na tese. Por 
se tratar de um texto em que se supõe seu produtor ter mais leituras e prática de escrita 
acadêmica (o que indicaria que mais teóricos, pesquisadores e estudiosos em geral 
foram consultados e citados ao longo da produção), é possível que tal maturidade de 
leitura/escrita justifique o maior uso da circunstância “segundo”. Vejamos algumas 
amostras: 

 
 

[05] No português, o presente e o imperfeito representam o centro do 
verbo propriamente dito. Segundo Dietrich (op. cit.), as seis funções 
possíveis presentes no sistema se realizam da melhor maneira possível 
em nossa língua, já que há para cada caso uma forma simples.  
 
[06] Barros dá uma boa dimensão ao estudo do aspecto, porém 
visualizamos alguns problemas em seu trabalho, principalmente o fato 
de interpretar o futuro como aspecto potencial. Todavia, a despeito 
do mérito de tratar o aspecto segundo valores estruturais e funcionais, 
incide no equívoco de colocar potencial como forma aspectual. 
Adotamos a proposta de Soares mesmo sabendo dos problemas 
presentes nela, no que se refere à admissão de estruturalidade do 
aspecto. 
 
[07] Considerar em ter e haver mais particípio este último elemento 
como advérbio é também controverso e não tem sustentação, 
conforme já demonstramos. São inválidos os argumentos diacrônicos, 
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segundo os quais o particípio concordava com o objeto direto (tenho 
cartas escritas), uma vez que, na sincronia atual, tenho cartas escritas 
é diferente de tenho escrito cartas, quanto ao sentido.  
 
 

Em nossas incursões na dissertação, percebemos que a função da circunstância 
apresenta uma maior flexibilidade semântica. Assim, em [05] ela especifica o ponto de 
vista a partir do qual se defende uma tese, no caso em específico, do ponto de vista de 
Dietrich. Em [06], delimita as categorias teóricas (valores estruturais e funcionais) que 
baseiam uma proposta equivocada sobre o que se chama de aspecto, ao passo que 
possibilita a introdução de outra visão (a de Soares) na qual o autor se fundamenta. Em 
[07], “segundo” retoma o antecedente, argumentos diacrônicos, e, igualmente ocorre 
com [06], aponta para um escrevente diretamente envolvido com o que diz, com seu 
posicionamento sendo evidenciado em relação ao que se discute. Esses casos espelham 
os comportamentos prototípicos de que temos falado acerca das amostras iniciais. 

No tocante à tese, das quarenta e nove ocorrências catalogadas, separamos as 
seguintes para análise por entendermos que o padrão de significado se repete nas 
demais: 

 
 

[08] No Brasil, são representantes dessa corrente Naro (1980, 1981 e 
1986), Votre (1992), Rios de Oliveira (1994 e1996), Martelotta (1994) 
Martelotta, Votre e Cezario (1996), Furtado (1989 e 1996), Furtado et 
alii (1999) e Paredes da Silva (1988) , dentre outros. Segundo o 
funcionalismo, cada porção do comportamento lingüístico tem um 
propósito comunicativo específico que o ativa; (...) a forma é 
determinada por sua adequação para expressar esse propósito no 
interior da organização pragmática geral da comunicação (Votre & 
Naro, 1986:454). 
 
[09] A expressão "quer dizer" com valor de marcador não foi estudada 
aqui, pois se trata de um outro processo denominado 
desgramaticalização ou discursivização, segundo o qual um elemento 
sai da gramática e passa a exercer funções mais discursivas.  
 
[10] Esses usos do verbo querer juntamente com o "complemento" no 
infinitivo tem função metalingüística. Essa função, segundo Jakobson 
(1969), é codificada por elementos que fazem referência à própria 
atividade lingüistica.  

 
 

Na amostra [08] identificamos a circunstância sendo empregada para delimitar 
a corrente teórica, no caso o funcionalismo, em que o autor se fundamenta. Assim, 
“segundo” serve a esse fim ao passo que introduz uma citação indireta, evidenciando o 
posicionamento do autor em relação ao que veicula. Em [09], a circunstância retoma o 
antecedente desgramaticalização ou discursivização e possibilita sua explicação por 
parte do escrevente que, como se percebe, esclarece como se dá esse processo, com 
caráter de foricidade posto que abriga o trânsito das informações a que se quer dar força 
argumentativa no texto. Finalmente, em [09], além de fazer a delimitação teórica, a 
circunstância especifica a obra de Jakobson (1969) na qual o autor se embasa para 
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construir seu discurso e, mais para além disso, esse uso codifica a voz de autoridade do 
texto à medida que reforça o conceito tomado e a perspectiva da qual parte o 
escrevente para a defesa do que está sendo proposto no seu trabalho. 

Do que vimos nessas primeiras análises, ficou patente que a circunstância de 
ângulo não tem um valor meramente acessório, para alguns até dispensável do ponto 
de vista sintático, numa noção de autonomia que não pode ser legada à estrutura. Na 
verdade, seu uso satisfaz as necessidades comunicativas dos produtores dos textos 
acadêmicos, em especial por possibilitarem essa introdução de uma corrente teórica, a 
uma fonte ou mesmo ponto de vista particular que se soma ao que está sendo veiculado 
nos textos com a finalidade de fazer a fundamentação teórica que reclama os textos 
construídos para situações específicas.  
 
A CIRCUNSTÂNCIA DE ÂNGULO "CONFORME” 
 

Por razões já explicitadas na interpretação da circunstância “segundo”, 
quantitativamente, identificamos no gênero artigo o menor número de ocorrências de 
circunstâncias do tipo ângulo envolvendo o “conforme”, sendo totalizadas em número 
de três. Vejamos a seguir a análise de uma dessas ocorrências: 

 
 
[11] Os estudiosos da linguagem assumem ser o tipo textual uma 
categoria utilizada para referir-se às sequências responsáveis pela 
estruturação do texto, conforme sugere Marcuschi (2008; p.154) Tipo 
textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 
sequência subjacente aos textos} definida pela natureza lingüística de 
sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, verbais, relações lógicas, 
[...]. 

 
 

Como já mencionado, as circunstâncias de ângulo marcam o posicionamento dos 
produtores do texto em relação ao que dizem. Na ocorrência acima, observamos que os 
autores do texto recorrem à fonte, indicando seu posicionamento indireto, na medida 
em que citam autor, ano e página. Eles trazem o posicionamento direto do estudioso da 
linguagem, Marcushi, destacando o dizer do outro, o posicionamento deste e não os 
seus próprios. 

Assim também como no artigo, as ocorrências identificadas no texto monografia 
são circunstâncias que indicam o sentido de “fonte”. Nesse texto, identificamos o total 
de quatro ocorrências do “conforme”. Como podemos analisar a seguinte amostra: 

 
 
[12] Com essa lógica, fica evidente que nem sempre as orientações 
presentes no LDLP satisfazem às necessidades almejadas atualmente. 
Desse modo, alguns livros ainda se apresentam com incoerências nas 
suas abordagens referentes à produção escrita. Conforme nos 
apresenta Rojo (2008), há ainda muitas inadequações, especialmente 
relacionada aos aspectos discursivos e de socialização dos textos, 
deixando a desejar em aspectos cruciais como, objetivos de produção, 
destinatários, suporte e contexto. 
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 Na ocorrência [12], assim também como nas duas outras identificadas no gênero 
monografia, quando a autora emprega a circunstância “conforme”, indica a fonte e 
deixa claro que o que diz vem de um outro teórico, neste caso, Rojo. Assim, a produtora 
do texto mostra que está indiretamente envolvida com o que diz, recorre a uma 
paráfrase, bem como cita autor e ano para sustentar a informação trazida. 

Diferentemente do que acontece nos textos artigo e monografia, no que se 
refere ao sentido indicado pelas ocorrências de “conforme”, na dissertação, nas 
circunstâncias de ângulo identificadas, temos ocorrências de “conforme” capazes de 
expressar tanto o sentido de fonte como também de ponto de vista do próprio autor, 
ao contrário do que acontece no artigo e na monografia em que o sentido sugere 
nomeadamente fonte. Vejamos as amostras a seguir: 

 
 

[13] Camara Jr. adota o critério da evolução semântica do verbo para 
caracterizá-lo como auxiliar. O autor só considera auxiliar o verbo que 
sofre gramaticalização. Segundo ele, único critério capaz de distinguir 
a LV da seqüência, simplesmente. Conforme Pontes, para se entender 
melhor a posição de Camara Jr., faz-se necessário entender conceitos 
como os de significação, semantema e morfema [...]. 

 
[14] Considerar em ter e haver mais particípio este último elemento 
como advérbio é também controverso e não tem sustentação, 
conforme já demonstramos. São inválidos os argumentos diacrônicos, 
segundo os quais o particípio concordava com o objeto direto (tenho 
cartas escritas), uma vez que, na sincronia atual, tenho cartas escritas 
é diferente de tenho escrito cartas [...]. 

 
 

Na amostra [13] temos um autor indiretamente envolvido com o assunto, mais 
de um posicionamento de autoria são utilizados indicando a linha de pensamento de 
outros autores, a exemplo de Pontes e Câmara Júnior. Fica evidente a tentativa do 
próprio autor ressaltar o discurso do outro no texto que anuncia.  

Já em [14], o autor do texto marca a circunstância expondo seu próprio ponto de 
vista; mostra-se diretamente envolvido com o assunto apresentado; posiciona-se; vale-
se da sua própria afirmação para construir e apresentar seus enunciados, opinando 
diretamente. 

Com relação às ocorrências de “conforme” no texto tese, assim como acontece 
no texto dissertação, temos também ocorrências que marcam a posição do autor que 
recorre a outro teórico, indicando sentido de fonte, como ainda ocorrências que 
expressam o ponto de vista defendido pelo próprio autor. Vejamos as amostras que se 
seguem: 
 
 

[15] Com o objetivo de se verificar se o mesmo fenômeno ocorre em 
português, os dados com o verbo ver foram codificados segundo o tipo 
de visão envolvida, se direta ou indireta, conforme é mostrado na 
exemplificação: a- Visão direta (21) aí eu plantei as mudas... elas estão 
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crescendo ... eu tenho que molhar todo dia::a tenho que ver como é 
que está a terra ... tenho que afofar... (RAF6, R, P) (22). 

 
[16] O modelo da gramaticalização não explica somente as mudanças 
já estabelecidas, mas também aquelas que estão em curso numa dada 
fase de uma língua. Na verdade, os estágios detectados no presente 
provavelmente sempre ocorreram na língua. Conforme afirmam Votre 
et alii (1998): "A abordagem da lingüística funcional atual tende 
adotar, juntamente com Labov (1995), uma formulação mais refinada 
daquela hipótese [a da unidirecionalidade da mudança], que pode ser 
encontrada entre [...]. 

 
 

É possível verificar na amostra [15] que o falante defende o seu posicionamento 
em relação àquilo que procura expor, comunicar, de modo que “conforme” consegue 
preencher o significado e sentido de uma circunstância de ângulo. No tocante à amostra 
[16], analisamos que o autor faz referência a uma outra autoria, isto é, ilustra o 
pensamento de Votre (1998) sobre a abordagem linguística funcional, esclarecendo que 
a ideia do outro está sendo fielmente transcrita, assim está indiretamente envolvido 
com o assunto tratado. 

Finalizamos nossas análises com a compreensão de que as circunstâncias de 
ângulo empregadas no corpus analisado desempenham funções importantes para a 
construção dos significados pretendidos pelos autores. Assim, ora evidenciam a 
localização do ponto de vista (próprio ou de outrem), ora uma delimitação do que se diz 
(destaque para uma corrente e/ou uma categoria teórica), ora uma introdução com o 
fim de evidenciar a partir de “quem” se fala. Seja em qual for o caso, é possível perceber 
de que ponto de vista se está falando e, assim, apontando a um maior ou menor 
envolvimento do autor com o discurso veiculado.  
 
CONCLUSÃO 
 

Concluímos este trabalho com a compreensão de que as circunstâncias de ângulo 
“segundo” e “conforme” (já que “para mim” e “a meu ver” não foram localizadas no 
corpus) têm participação ativa para o processo de construção dos sentidos dos textos 
analisados. Isso nos revela que essa categoria gramatical, quando olhada na perspectiva 
da LSF, tem muito mais a dizer se tomada no seu uso real, no co(n)texto do material 
linguístico analisado.  

A perspectiva da gramática tradicional, que muitas vezes lida com orações 
isoladas do texto e/ou criadas para exemplificar determinada compreensão do 
fenômeno gramatical, não dá conta de explicar toda a variedade de sentidos/funções 
advindos da língua em uso, talvez por isso a existência de tantas exceções e a 
necessidade de olhar a língua por novos modelos teóricos a exemplo do que embasa 
este estudo. 

Nos textos analisados, tomamos a circunstância como ponto de partida para a 
análise, e as funções assumidas por essa categoria gramatical, especificamente nas 
realizações de “segundo” e “conforme”, foram fundamentais para: compreendermos o 
envolvimento dos autores com aquilo que discutiam; a introdução de um ponto de vista 
a partir do qual se fala alguma coisa; a delimitação teórica que alicerça o discurso (seja 
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por meio da especificação de categorias ou dos estudiosos de determinada corrente); 
além o ponto de vista dos autores e dos teóricos por eles introduzidos no trabalho.  

Acreditamos ter, pelo menos, chamado a atenção para a necessidade de si 
repensar a orientação dada às categorias linguístico-gramaticais. É no uso (textos 
representantes de situações reais de comunicação) que tais categorias devem ser 
observadas em termos de comportamento sintático e, sobretudo, semântico-discursivo; 
dessa forma, será possível perceber comportamentos e novas funções que uma análise 
descontextualizada não permitiria.  

Dito isto, resta destacar que o trabalho é mais um ponto de partida do que 
propriamente de chegada, já que outros olhares são possíveis; contudo, interessa a 
todos aqueles que trabalham com uma língua viva, dinâmica, complexa e adaptativa e 
que se renova nos usos que dela são feitos com a finalidade de si construir/representar 
sentidos na/da interação.  
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O ENSINO DE LEITURA A PARTIR DOS TEXTOS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
Da análise crítica à formação do leitor crítico 

 
Maria Elenimar Bezerra12 

                                                                                                                                                        
 
 
RESUMO: Este artigo objetiva investigar o livro didático Português Linguagens e a 
prática do professor em relação ao ensino crítico de leitura em língua portuguesa. Para 
alcançar o objetivo, aplicamos um questionário contendo (04) quatro perguntas 
fechadas e (03) três perguntas abertas, totalizando sete, buscamos a partir da análise 
das respostas correlacionar as informações dos participantes juntamente com as 
informações do manual didático sobre os objetivos de cada parte da seção Estudo do 
Texto. E, dessa forma, verificar se o livro didático de LP explora e contribui para o 
desenvolvimento de habilidades para a interpretação e criticidade de textos, isto é, se 
os textos didáticos estão, de fato, sendo explorados numa perspectiva crítica a partir da 
análise tanto do livro como da prática do professor. O nosso amparo teórico é Marcuschi 
(1996), Tardelli (2002), Bezerra (2003), Carvalho (2005), e outros estudiosos 
relacionados ao tema livro didático; além de Freire (2005), Silva (2009), Brandão e 
Micheletti (2011), Dias (2014), dentre outros relacionados à leitura crítica. Os resultados 
apontam que nem todas as atividades relacionadas ao estudo do texto são executadas, 
principalmente, aquelas voltadas para a análise crítica, além disso, verificou-se que 
mesmo quando são realizadas não há uma exploração da leitura sob um olhar crítico, 
isso ocorre, na maioria das vezes, em virtude da prática do professor está direcionada 
para atividades que não valorizam o posicionamento dos alunos, formando assim, 
sujeitos/cidadãos acríticos.  
 
Palavras-Chave: Livro didático de LP. Leitura Crítica. Textos didáticos. Prática do 
professor.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A situação do trabalho com a leitura é bastante discutida no âmbito escolar. No 
entanto, na maioria das vezes, na escola se lê apenas para decifrar o código linguístico, 
isto é, se ler para aprender a ler, enquanto que no cotidiano a leitura requer outros 
objetivos, que direcionam o comportamento do leitor e sua atitude perante o texto. 
Com isso, torna-se premente a necessidade da formação de leitores críticos, capazes de 
analisar, apreciar e julgar o que leem. São essas ações cotidianas que precisam ser 
vivenciadas e ensinadas em sala de aula. Vemos, enquanto educadores, a urgência de 
se oferecer um ensino capaz de formar um leitor apto a se posicionar criticamente 
diante dos textos, tomando-lhe a palavra para torná-la sua.  

Dessa forma, nota-se que os alunos, assim como a maioria das pessoas, não 
conseguem se posicionar criticamente diante do que leem. Isso acontece devido ao 
ensino de leitura de forma mecânica, em que o texto serve apenas como pretexto para 
localizar informações que pouco contribuem para formação leitora. Sem a prática de 
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discutir, de contextualizar e de compartilhar as ideias discutidas nos textos, os alunos 
tornam-se sujeitos passivos, procurando identificar respostas apenas pelo o que está 
escrito, quando, de fato, todos os elementos naquele contexto e os que estão além dele 
são imprescindíveis para aquela compreensão. Buscam sentido apenas para os 
elementos que se encontram explícitos no texto, quando, na verdade, há vários em um 
mesmo texto para serem analisados e compreendidos e assim chegar ao entendimento 
global de tudo o que foi lido. Assim, o uso da leitura, hoje, necessita do surgimento de 
novas habilidades e consequentemente de novas práticas para atender as dificuldades 
dos alunos. 

Diante disso, delimitamos nosso tema baseado no ensino de leitura crítica, em 
que buscamos estudar os textos do livro didático seguindo a perspectiva da criticidade, 
visto que a maioria dos estudantes apresenta dificuldades em se posicionar diante das 
leituras que realizam, daí acreditarmos na importância desta pesquisa. Eles conseguem 
ler o que está escrito, porém, não conseguem construir seu ponto de vista a partir do 
que foi discutido no texto de maneira a relacionar todas as informações, sejam elas 
explícitas ou implícitas. Chegam a perguntar “a resposta dessa questão é daqui até 
aqui”? Dessa maneira, precisa ser explorada uma leitura de forma mais reflexiva, em 
que os próprios alunos sejam capazes de refletir e de construir suas respostas. Sendo 
assim, revelam a necessidade do ensino de leitura para além do processo de 
decodificação, uma vez que a formação de leitores autônomos, críticos e atuantes 
dependerá, em grande parte, do ensino, ou melhor, da prática do professor em sala de 
aula.   

Assim, este trabalho objetiva investigar o livro didático Português Linguagens e 
a prática do professor em relação ao ensino crítico de leitura em língua portuguesa. 
Para isso, aplicamos um questionário de sondagem com o intuito de realizar essa 
investigação, mas especificamente averiguar a seção estudo do texto, para termos 
conhecimento de como está sendo explorada por parte do professor o ensino crítico de 
leitura a partir da utilização dos textos didáticos. Para esta análise, tomamos como 
principais bases teóricas relacionadas à leitura de textos sobre o livro didático e à de 
leitura crítica, como veremos a partir do subitem 2. 
 
O LIVRO DIDÁTICO 
 

Diante de tantos recursos didáticos, o livro didático é o mais utilizado em sala de 
aula. É esse recurso que deverá possibilitar a escolha de outros para ampliação da 
construção do conhecimento a partir do que é discutido, acrescentado e compartilhado 
pelo professor em sala de aula. Uma vez que não devemos nos prender apenas ao livro 
para explicar determinado assunto, no entanto, o assunto a ser ampliado e discutido 
deve partir do livro didático. É o que discute Carvalho (2005, p. 45): 

 
Em primeiro lugar, sugerimos que, como princípio geral, o professor tente 
agrupar todos os materiais que vai utilizar em torno do livro didático. Isso 
devido ao fato de que o professor, quando escolheu o livro didático para 
aqueles seus alunos, procurou uma obra que ele, professor, acha bem 
adequada ao projeto político-pedagógico da escola; aos objetivos específicos 
da disciplina ensinada, naquela série, e a seus alunos. Seria prejudicial a 
utilização de materiais cuja proposta pedagógica é diferente daquela do livro 
didático escolhido.  
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 Deste modo, o livro didático não pode ser descartado das aulas, pelo contrário, 
ele deve fazer parte delas, visto que qualquer outro recurso deverá ser utilizado se 
estiver condizente com a proposta pedagógica adotada no livro escolhido pelo 
professor, isto é, ambos devem caminhar na mesma direção. Carvalho (2005, p. 45) 
ainda acrescenta:  

 
Fazendo isso, os materiais escolhidos pelo professor se agruparão 
naturalmente, de maneira harmoniosa, em torno do livro-texto, formando 
uma “constelação” de materiais. Esse agrupamento permite maximizar o 
aproveitamento do livro didático, aprofundando alguns pontos, 
complementando outros, introduzindo assuntos não tratados no livro 
didático e que o professor julga importantes. 

 
 Percebemos diante da afirmação que o livro didático por si só não é suficiente 
para transmitir conhecimentos sendo necessário buscar outros recursos a fim de 
aprofundar um determinado assunto abordado no livro.  
 Segundo Bezerra (2003), houve uma mudança teórico-metodológica no livro 
didático em decorrência da ampliação das pesquisas sobre as questões da língua, do 
letramento, do ensino-aprendizagem aliadas à intervenção do Estado, através de 
programas específicos de avaliação do livro didático do MEC.  

Dessa forma, os livros didáticos procuram se adequar aos projetos de ensino-
aprendizagem dos professores às necessidades do aluno de acordo com o tempo. 
Entretanto, a melhoria da qualidade dos livros didáticos de LP é algo recente, Marcuschi 
(1996) analisou sete manuais de 1ª a 7ª série que estavam em uso nas escolas públicas 
e particulares na época, perfazendo um total de 1. 463 perguntas da seção de exercícios 
chamada de compreensão, interpretação ou entendimento de texto, na qual o autor 
comprovou que 

 
[...] cerca de 60% das perguntas eram de cópia ou citação de alguma parte do 
texto. Aproximadamente 30% eram perguntas de caráter pessoal nada tendo 
a ver com o texto; apenas 5% das perguntas exigiam que se relacionassem 
duas ou mais informações textuais para responder. Poucas perguntas se 
preocupavam com alguma reflexão crítica (MARCUSCHI, 1996, p. 65, grifo do 
autor).     

 
O autor chegou à conclusão de que a maioria das atividades existentes nesses 

manuais são exercícios que “não passam de uma descomprometida atividade de 
copiação e, neste caso, se prestam, na melhor das hipóteses, como exercícios de 
caligrafia, mas não estimulam a reflexão crítica” (MARCUSCHI, 1996, p. 64, grifo do 
autor). Dessa forma, o professor precisa ressignificar ou então complementar as 
atividades dos livros didáticos que se dedicam a explorar o estudo de textos. Acontece 
também que, às vezes, o livro até aborda, mas devido às várias seções presentes no 
manual ficam sem explorar algumas e, quase sempre, a que trata sobre a leitura crítica, 
pois, geralmente aparece nas últimas seções. Em uma pesquisa realizada por Silveira 
(2005), na qual analisou a proposta de leitura em três coleções de livros didáticos de 
Língua Portuguesa, da 5ª à 8ª série, utilizados na rede pública e particular em Maceió, 
no período de 1990 a 1992, a autora buscou reconhecer a concepção subjacente e suas 
possíveis implicações no desenvolvimento de estratégias de leitura nas atividades de 
interpretação/compreensão de textos.  
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Assim, constatou não existir diferenças significativas entre os livros didáticos de 
Língua Portuguesa das três coleções analisadas no que se refere às atividades 
relacionadas à leitura e estudo de texto, as quais se resumiam na seguinte sequência: 
leitura de texto, estudo do vocabulário, estudo da estrutura do texto, atividade de 
interpretação/compreensão e leitura crítica. Sendo assim, a leitura crítica sendo a última 
abordagem do livro didático, dificilmente, o professor irá explorar. E, mesmo que ainda 
explore, corre o risco de não ser explorado como deveria ser, com o objetivo de atuar 
na formação do leitor crítico. Em, alguns casos, conforme afirma Ferreira (2011, p. 36) 
necessita de uma “[...] formulação de perguntas que estimulem o desenvolvimento das 
habilidades de leitura. Dessa maneira, a prática profissional deve está adequada a 
utilização do livro didático e, inclusive, aberta para incorporar novas abordagens de 
estudo do texto presente nos manuais direcionadas, principalmente, à exploração da 
leitura crítica.  
 
A LEITURA CRÍTICA  

 
O ensino de leitura continua sendo um desafio para a maioria das escolas, 

principalmente para as aulas de LP, tendo em vista que as instituições têm o papel de 
formar leitores e que, acima de tudo, sejam leitores críticos, sujeitos capazes de avaliar 
criticamente as ideias apresentadas pelos textos lidos. Assim, ler de forma crítica vai 
muito além do que decodificar ou de atribuir significados, consiste em um 
posicionamento do indivíduo frente ao que é lido. A leitura deve ser considerada como 
um processo que envolve atividades com textos em diversas situações cotidianas de 
comunicação (FREIRE, 2005). Nesse sentido, cabem as instituições de ensino trabalhar a 
leitura por meio de textos que explorem a realidade do aluno, de diversas formas, pois, 
só assim, irá facilitar a aproximação do aluno com o texto e, consequentemente, o gosto 
de se posicionar.  
 A formação de indivíduos capazes de ter uma posição e ao mesmo tempo de 
refletir sobre suas leituras a partir de questionamentos é a principal característica do 
ensino de leitura crítica. Oliveira (2006) destaca que ler com criticidade faz o sujeito agir 
de forma ativa no sentido de aceitar ou rejeitar a ideia defendida por outrem. Então, a 
leitura crítica possibilita as pessoas a terem a capacidade de compreender situações com 
discernimento, avaliando ações e posicionamentos com bom senso e clareza diante de 
diferentes pontos de vista defendidos na sociedade.  

Nessa perspectiva, o ensino de LP deve proporcionar um ambiente instigador no 
que se refere ao levantamento de questões a partir das leituras que realizam. No 
entanto, na maioria das vezes, esse espaço não é oferecido. É o que afirma Kleiman 
(2001, p. 8) “[...] esse aluno não encontra espaço de ação na escola, nem mesmo na aula 
de leitura, dada a banalidade das atividades que são inventadas para preencher seu 
tempo de leitura nesse contexto”. Sendo assim, é preciso proporcionar discussões dos 
textos em sala de aula, não ler só por ler ou em função de responder atividades. Kleiman 
(2001), mais adiante, defende que a prática da leitura sem orientação, exemplificada 
pela prática do professor que solicita à classe que “abra o livro na página x e leia” não 
prepara o aluno. Neste sentido, a própria prática do professor muitas vezes dificulta o 
desenvolvimento da criticidade. Assim, ninguém diria que o aluno é incapaz de 
desenvolvê-la. Entretanto, o aluno enquanto sujeito que, dada uma chance, 
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desenvolveria através das leituras em sala de aula, a capacidade de se posicionar no 
contexto escolar e, posteriormente, em outros contextos.  

Lajolo (2009) afirma que o desenvolvimento de capacidades no que se refere à 
leitura crítica depende da instituição de ensino. Esta deve oportunizar um espaço de 
ação voltado para discussões em que os indivíduos possam propor questionamentos, 
reflexões, assumindo assim, uma postura crítica diante das múltiplas situações de leitura 
vivenciadas em sala de aula. A leitura crítica possibilita o conhecimento e o 
aprofundamento de diferentes interpretações de uma mesma temática e, desse modo, 
contribui para a formação de leitores críticos. Entretanto, na prática escolar, alguns 
professores realizam uma única leitura do texto e os alunos de forma passiva aceitam a 
interpretação dos professores sem questionar. Quando na verdade, o ideal seria mostrar 
que um único texto proporciona diversas leituras. É o que Kleiman (2001) comenta 
quando diz que o professor deve conscientizar seu aluno de que é possível fazer leituras 
múltiplas de um mesmo texto. 

Diante do exposto, é possível perceber que o ato de ler criticamente vai além do 
que está nas linhas. Para o leitor ser crítico, ele precisa fazer novas relações, associações 
ou combinações de ideias e, a partir daí, construir seu posicionamento que, por 
conseguinte, desencadeará múltiplos sentidos. É a capacidade de se posicionar diante 
das leituras que o fará ir muito além das linhas e, dessa forma, tornar-se-á um leitor 
crítico, pois cada um terá uma opinião formada a respeito de determinada leitura. Para 
isso, Silva (2009, p. 28) afirma:  

 
Em sociedade, são múltiplos e diversificados os usos da leitura. Lê-se para 
conhecer. Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a sensibilidade 
estética. Lê-se para fantasiar e imaginar. Lê-se para resolver problemas. E lê-
se também para criticar e, dessa forma, desenvolver um posicionamento 
diante dos fatos e das ideias que circulam por meio dos textos.      

 
 Assim, diante de tantos usos que os indivíduos fazem da leitura, um deles está à 
ação de criticar. E quando falamos em crítica, estamos falando da capacidade de se 
posicionar. E esta precisa ser adquirida na escola, pois não constitui uma habilidade 
inata da espécie humana. No entanto, em várias situações do cotidiano, todos, da 
espécie humana, em algum momento, precisarão opinar em relação a determinado 
assunto. 
  De acordo com Ferreira (2011, p. 26): “O aluno deve ser visto como sujeito leitor, 
ativo, que utiliza capacidades já desenvolvidas em outros contextos não escolares, e que 
espera a oportunidade de utilizá-las nas atividades escolares, possibilitando a 
construção de novas capacidades”. A esse respeito, Freire (2005) advoga que o professor 
deve criar oportunidades para aos alunos construírem significados coletivamente 
reavaliando suas crenças e questionando as consequências de suas visões de mundo.  

Assim sendo, a leitura vista dessa maneira, como uma prática social e 
contextualizada, pode levar nossos alunos a perceberem seu papel ativo na sociedade 
e, por conseguinte, aprimorar a capacidade de se posicionarem diante das questões 
levantadas nas atividades em sala de aula. Caso contrário, conforme afirma Tardelli 
(2002, p. 117), “esses alunos serão os sujeitos passivos de amanhã e, portanto, infensos 
ao exercício da cidadania”. Para Freire (2005), é imprescindível entender a leitura como 
uma prática social heterogênea, contextualizada e cultural, para poder levar nossos 
alunos a perceberem seu papel ativo na sociedade e a legitimarem experiências de 
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cidadania. As citações acima mostram o quanto o ensino de leitura é responsável pela 
formação do sujeito-leitor que, no caso, pode assumir uma postura ativa ou passiva. E 
de acordo com as situações mostradas, a construção do sujeito ativo implica na 
formação de um aluno crítico.  

Assim, a leitura deve ocupar um espaço central nas aulas de LP e, dessa maneira, 
conseguir formar leitores competentes, críticos e atuantes na sociedade em que vivem. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa adotada neste estudo se insere no universo das ciências sociais, 
aplicada à educação, e se constitui em uma investigação de natureza fenomenológica, 
primordialmente descritiva e interpretativista, com análise qualitativa, do tipo 
documental.  

Nesse sentido, se insere no campo das ciências sociais em virtude do pesquisador 
se envolver de maneira ativa ao que propôs a estudar. Para Gil (2008, p. 5) “[...] nas 
ciências sociais, o pesquisador é mais do que um observador objetivo: é um ator 
envolvido no fenômeno”. Nesse caso, o referido estudo contou com um pesquisador, 
uma professora, envolvido com seu objeto de estudo, em que investigou uma realidade 
que não é estranha no meio no qual está inserido, no caso, no contexto escolar. 

Assim, considerando a característica da pesquisa fenomenológica de desvendar, 
descrever e analisar os fenômenos, esta pesquisa se delineou como um estudo de 
campo, com características descritivas.  Então, é caracterizada ainda como uma pesquisa 
de cunho descritivo, pois de acordo com Rudio (1998, p. 71) “descrever é narrar o que 
acontece”. Além disso, este estudo é de natureza exploratória, principalmente na fase 
inicial (quando aplicamos o questionário), quando exploramos concepções dos sujeitos 
envolvidos, para em seguida, procurar descrever, analisar, interpretar e intervir na 
resolução de um problema, tendo em vista que ao descrever a realidade observada, o 
pesquisador também analisou criticamente o livro didático e a prática do professor com 
o ensino de leitura, a partir de um aporte teórico que serviu de suporte para tal descrição 
e análise. 

Em relação ao caráter interpretativista deste estudo, vale destacar a importância 
dos aspectos qualitativos e subjetivos dos participantes para a interpretação dos dados, 
uma vez que: “na posição interpretativista, não é possível ignorar a visão dos 
participantes do mundo social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o 
determina: o mundo social é tomado existindo na dependência do homem” (MOITA 
LOPES, 1994, P.331).  

Assim, caracteriza-se como uma pesquisa do tipo qualitativa por permitir a 
investigação de um fenômeno inserido dentro de uma realidade. Para Gil (2008), uma 
pesquisa desse tipo há uma preocupação com o contato do pesquisador com a realidade 
pesquisada. Para o autor, é fundamental que o pesquisador se torne um instrumento 
para observação, coleta e análise de dados. Dessa forma, a referida pesquisa contempla 
essas características por colocar o pesquisador em contato direto e intensivo no campo 
de pesquisa com a finalidade de investigar de perto o fenômeno, no contexto em que 
ocorre.  

A pesquisa qualitativa pode, no entanto, ser conduzido por diferentes caminhos. 
Então, nesta investigação, será utilizada a pesquisa documental. Para Godoy (1995, p. 
25) “É importante ressaltar que a análise documental pode ser utilizada também como 
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uma técnica complementar, validando e aprofundando dados obtidos por meio de 
entrevistas, questionários e observação”. Assim, nesta pesquisa, utilizamos, primeiro, o 
questionário como técnica de coleta de dados para analisar o livro didático de LP em 
relação ao ensino de leitura crítica e, depois, a partir do resultado desta investigação, 
fomos verificar se o livro didático de LP, de acordo com a prática do professor, explora 
e contribui para o desenvolvimento de habilidades para a interpretação e criticidade de 
textos. Então, validamos e aprofundamos os dados obtidos a partir da aplicação do 
questionário fazendo uso do material didático.  
 
Ambientação da pesquisa e constituição do corpus 

 
A pesquisa se concentrou, primeiramente, na análise do questionário, composto 

por sete perguntas, aplicado em uma turma de 7º ano de uma escola municipal de 
Mossoró-RN. Depois, a pesquisa se deteve na análise do livro didático de LP, 
especificamente o livro destinado ao 7º ano do ensino fundamental, cujo título é 
“Português: Linguagens”, edição de 2015, dos autores William Cereja e Thereza Cochar.  

O material didático em análise é composto por quatro unidades, cada uma 
contendo três capítulos que, dividem-se em cinco seções: Estudo do texto, Produção de 
texto, Para escrever com adequação/coerência/coesão/expressividade, A língua em 
foco e De olho na escrita que, por sua vez, dividem-se em partes. Sendo assim, como 
pretendemos trabalhar o ensino de leitura crítica, resolvemos investigar a seção “Estudo 
do texto”, em virtude de conter seis partes (Compreensão e interpretação, A linguagem 
do texto, Leitura expressiva do texto, Cruzando linguagens, Trocando idéias e Ler é..., 
sendo esta última facultativa) que se dedicam, especificamente, a exploração dos 
textos.  

O corpus da pesquisa, então, constituiu-se, no primeiro momento, de 
questionário de sondagem. E, no segundo momento, constituiu-se da análise de três 
textos da seção Estudo do Texto. Então, para a investigação desse estudo, realizamos o 
sorteio dos capítulos, dos quais foram sorteados o capítulo 3 “É fácil ser super!, da 
unidade 1  e, os capítulos 1 “revelação” e 3 “A covardia do cyberbullying”, da unidade 3. 
No subtópico a seguir, discutiremos de forma mais detalhada como foi realizada a 
análise.  
 
 
Procedimentos metodológicos 
 

Primeiramente, aplicamos um questionário com o objetivo de investigar como o 
livro didático Português Linguagens, especificamente a seção estudo do texto, está 
sendo explorada por parte do professor em relação ao ensino crítico de leitura em língua 
portuguesa.  

Depois, analisamos a seção Estudo do Texto das leituras sorteadas de acordo 
com as informações do manual didático sobre os objetivos pretendidos em cada parte 
que compõe a referida seção. 

Em seguida, correlacionamos respostas do questionário com as informações 
sobre a seção Estudo do Estudo para verificar se o livro didático juntamente com o que 
é ensinado pelo professor está contribuindo para o desenvolvimento da criticidade a 
partir da exploração dos textos didáticos. Os resultados serão descritos a seguir. 
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ANÁLISE DE DADOS 
 

Esta seção refere-se à análise das perguntas do questionário proposto aos trinta 
participantes da pesquisa. Iniciaremos com a análise da primeira pergunta.   

 
GRÁFICO 1 - FREQUÊNCIA DE DISCUSSÕES DAS PERGUNTAS QUE ANTECEDEM OS TEXTOS 

DIDÁTICOS 

 

 
FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 
Dos 30 participantes, apenas 3 responderam que ocorrem, frequentemente, 

discussões das perguntas que antecedem os textos do livro didático de LP, enquanto 
que 27 afirmaram que acontecem de vez em quando, mostrando assim a necessidade 
de haver essas discussões por meio dessas perguntas antes da leitura do texto 
propriamente dito, tendo em vista que as indagações aparecem antes no sentido de 
provocar reflexões a cerca da temática a ser discutida no texto. De acordo com Silva 
(2009), atitudes de reflexão e de questionamento são ações típicas da criticidade. No 
entanto, percebemos que é necessário um trabalho mais consistente da escola no 
sentido de preparar o aluno para interagir quando esses questionamentos forem 
realizados. A priori, entendemos que os alunos realizam apenas algumas atividades que 
favorecem tal prática e com pouca frequência. Resta-nos investigar como os textos 
didáticos estão sendo explorados e, se estão sendo discutidos numa perspectiva crítica. 
No ponto seguinte, discutiremos a frequência com que os alunos se posicionam 
criticamente diante de assuntos do cotidiano nos textos do livro didático de LP.             
 
GRÁFICO 2 – FREQUÊNCIA COM QUE OS ALUNOS SE POSICIONAM CRITICAMENTE DIANTE DE 

ASSUNTOS DO COTIDIANO NOS TEXTOS DIDÁTICOS 

27
90%

3
10%

DE VEZ EM QUANDO

FREQUENTEMENTE
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FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 
As respostas dos informantes revelam que 80% se posicionam, de vez em 

quando, perante assuntos do cotidiano nos textos do livro didático de LP. Esse fato 
comprova que há a realização de uma leitura crítica, mesmo que não tão frequente, pois 
conforme afirma Silva (2009) o ato de ler criticamente se resume na palavra 
posicionamento, pois quando o sujeito expõe seu ponto de vista acaba desempenhando 
a principal competência da criticidade: o ato de se posicionar. No entanto, não é 
suficiente o aluno apenas opinar em relação a um determinado assunto, ele precisa está 
preparado para ler e interpretar os textos, explorando os explícitos, os implícitos e muito 
além deles. De acordo com Oliveira (2006) um sujeito-leitor consegue ler criticamente 
quando ele ler o que está exposto nas linhas e, além disso, consegue perceber o 
significado do que não foi dito, apontar avaliações, perceber intenções e ainda tirar 
conclusões acerca do que foi lido. Apesar dos alunos afirmarem que se posicionam 
diante de assuntos do cotidiano, é possível depreendermos que eles se referem apenas 
em ler a resposta colocada no quesito de uma questão ou então em responder a uma 
simples pergunta do professor em poucas palavras, visto que lhes faltam as 
competências relacionadas à leitura crítica. Outro aspecto importante questionado foi 
à realização das atividades da seção Estudo do Texto do livro didático pelos alunos na 
sala de aula de LP.        
  

GRÁFICO 3 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO ESTUDO DO TEXTO 

 

 
FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 
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Dos 30 informantes, apenas 4 responderam que realizam todas as atividades da 
seção Estudo do texto, então 87% dos alunos não as realizam em sua totalidade. Dessa 
maneira, a não realização dessas atividades implicará no desenvolvimento de 
habilidades necessárias para o entendimento do texto. Assim, é importante destacar 
que a seção Estudo do Texto se divide em seis partes e que cada uma atende a 
determinados objetivos. A primeira parte, compreensão e interpretação, pretende 
desenvolver habilidades de leitura de forma gradativa, por meio de atividades que 
executem determinadas operações. A respeito disso, Cereja e Magalhães (2015, p. 282) 
determinam o que esperam que os alunos realizem com essas operações: 
 

[...] antecipações a partir do conhecimento prévio que possuem acerca do 
título ou do gênero; a apreensão do tema e da estrutura global do texto; o 
levantamento de hipóteses, captando o que não está explícito e, com base na 
coerência interna do texto, prevendo o que está por vir; relações de causa e 
consequência, de temporalidade e espacialidade; comparação 
(estabelecendo semelhanças e diferenças), transferência de uma situação a 
outra, síntese, generalização, tradução de símbolos, relações entre forma e 
conteúdo, além dos descritores propostos pela avaliação da Prova Brasil.    

 
 Como podemos perceber, a partir do exposto, as operações a serem 
desenvolvidas na realização de exercícios promove vários momentos de reflexão, ou 
seja, faz com que os alunos possam utilizar os vários conhecimentos que possuem para 
responder as questões propostas nas atividades. Então, para respondê-las é necessário 
ir muito além das linhas dos textos, pois não é apenas identificar trechos do texto para 
servirem de respostas. É uma prática que conduz a pessoa que ler a construir suas 
próprias respostas baseadas em uma relação entre o que foi dito e o que não foi. Sendo 
assim, colabora para o ensino de leitura crítica, pois permitiu a voz do sujeito-leitor e 
não apenas a do autor para servir de respostas. Segundo Kleiman (2001) o professor 
deve conscientizar o aluno de que é possível fazer leituras múltiplas de um mesmo texto 
e, por esse motivo, deve aceitar múltiplas respostas.  
 A segunda parte, a linguagem do texto, promove um estudo da linguagem do 
texto por meio da exploração de aspectos do uso da língua, como mostram Cereja e 
Magalhães (2015, p. 282-283) na citação abaixo: 
 

[...] os sentidos de certas expressões e construções da língua, pontuação, 
ambiguidades, figuras de linguagem, uso enfático de palavras e expressões, 
arcaísmos, estrangeirismos, especificidades das linguagens teatral e poética, 
o resultado semântico-estilístico de certas técnicas narrativas, a construção 
de sentidos a partir de recursos gráficos, repetições estilísticas, 
predominância de subordinação e coordenação, recursos expressivos do 
poema (ritmo, rima, etc.), marcas de pessoalidade e impessoalidade do 
discurso, etc.              

  
Assim, essa parte volta-se para a exploração dos aspectos da língua, além de 

proporcionar o estudo do vocabulário e de um glossário básico que acompanha os 
textos. Dessa maneira, oferece pouca ou quase nenhuma atividade que desperte o 
espírito crítico dos alunos. Sobre isso, Tardelli (2002, p. 35) comenta “[...] pouco afeito 
à reflexão e ao espírito crítico, em geral ele apenas cumpre tarefas solicitadas pelo 
professor”. No entanto, devemos lembrar que cada parte dessa seção possui objetivos 
distintos. Deste modo, a criticidade não se inclui nos objetivos pretendidos desta parte. 
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 A terceira parte, leitura expressiva do texto, objetiva reforçar o processo de 
compreensão e interpretação através da retomada de alguns trechos do texto. Constitui 
em um aprofundamento das ideias, tratando-se, portanto, de uma releitura enfática. 
Cereja e Magalhães (2015, p. 283) acrescentam: 
 

Deseja-se explorar também a entonação, as pausas, maior ou menor altura 
da voz, de acordo com o contexto, procurando ressaltar e sugerir por meio 
desses recursos as características ou estado das personagens, tais como 
insegurança, medo, avidez, pressa, nervosismo, alegria, surpresa, etc. Além 
da releitura, são sugeridas outras estratégias, como a dramatização, o jogral, 
a declamação. 

 
Aliada a isso, percebemos que para a realização de uma releitura é necessário, 

primeiramente, ter uma compreensão profunda do texto, já que é uma obra sendo 
interpretada por outros olhos que, por conseguinte, inclui sua visão particular sem fugir 
do tema original. Daí a importância das atividades que envolvem o processo de releitura 
serem acompanhadas paulatinamente pelo professor para evitar a reprodução, a cópia 
propriamente dita. Digamos que, a criticidade faz parte desse processo, sendo que será 
imprescindível para o leitor realizar ações como analisar, refletir, julgar, avaliar, recriar 
e essas ações fazem parte da leitura crítica. É o que afirma Silva (2009) quando diz que 
as atividades de leitura devem ter como foco o desenvolvimento de capacidades, das 
quais cita o julgamento e a avaliação.  

A quarta parte, cruzando linguagens, tem por objetivo proporcionar o estudo 
comparado entre o texto estudado e outro texto, que apresenta um tipo de linguagem 
diferente. É realizado um cruzamento entre linguagens (verbal, não verbal e mista) no 
momento de analisar os textos. Cereja e Magalhães (2015, p. 283) comentam que “Por 
meio da comparação, o aluno deve estabelecer semelhanças e diferenças quanto ao 
tema e/ou quanto aos aspectos composicionais e situacionais dos textos”. Dessa forma, 
o aluno acaba se posicionando quando realiza essa comparação através de sua 
interpretação, levando-o a analisar e ao mesmo tempo a confrontar com os textos lidos. 
Na concepção de Brandão e Micheletti (2011) essas atividades estão promovendo 
habilidades para o desenvolvimento da leitura crítica, pois, segundo elas quando há um 
espaço voltado para um trabalho de interação com os textos durante a aula, os alunos 
conseguem externar sua leitura, além de confrontá-la.  
 A quinta parte, trocando ideias, pretende desenvolver a capacidade de 
expressão e de argumentação oral do aluno. Cereja e Magalhães (2015, p. 283-284) 
explicam como é realizado o estudo do texto nesta parte “A partir das ideias suscitadas 
pelo tema e pelos textos estudados no capítulo, são propostas algumas questões que 
levam o aluno a transferir essas ideias para a sua realidade concreta e se posicionar 
diante delas”. Diante da explicação, podemos perceber que, de fato, é explorado o texto 
do livro didático numa perspectiva crítica, pois permite o posicionamento do aluno 
diante do texto lido e, além disso, possibilita uma associação do que foi discutido no 
texto com a realidade do aluno e, tudo isso, em forma de discussão. E, de acordo com 
Freire (2005) a leitura deve envolver atividades com textos em diversas situações de 
comunicação e, sendo assim, que façam parte do cotidiano dos alunos, isto é, da 
realidade deles. Vale destacar aqui, o trabalho realizado com a modalidade oral nesta 
parte da seção, uma vez que a oralidade desenvolve a capacidade de argumentar e, por 
conseguinte, de se posicionar.   



58 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Os autores do livro didático, Cereja e Magalhães (2015, p. 284), acrescentam que 
com esse trabalho desempenhado nessa parte, pretendem desenvolver certas 
operações, comportamentos e valores tais como: 
 

Capacidade de extrapolar; de generalizar e particularizar as ideias; de ouvir e 
respeitar as opiniões alheias; de negociar, de saber como se situar numa 
discussão pública e selecionar a variedade linguística mais adequada àquela 
situação; de desenvolver técnicas de contra-argumentação e persuasão. As 
discussões promovidas nesta seção decorrem naturalmente do trabalho de 
leitura e constituem apenas um espaço a mais no desenvolvimento da 
expressão e da argumentação oral. 

 
 Conforme o exposto, é perceptível que todas essas habilidades estão 
relacionadas à capacidade de se posicionar diante das leituras contidas no livro didático 
e, sendo assim, contribuem para o ensino de leitura crítica, pois uma vez adquiridas irão 
fazer parte da formação do leitor em outras situações.  

A sexta e última parte da seção Estudo do Texto, Ler é..., objetiva despertar o 
prazer de ler. Então, além de despertar o gosto pela leitura, essa parte pretende, 
segundo Cereja e Magalhães (2015, p. 284), “[...] estimular a observação, a reflexão, o 
debate, etc.”. Dessa maneira, quando a atividade oferece momentos em que o aluno 
possa pensar sobre o que leu e em seguida falar seu entendimento, escutar os colegas 
e intervir, sem dúvida, está contribuindo para o ensino de leitura crítica. Assim, 
diferentemente da leitura vista como algo automático e inconsciente, o estudo do texto 
abordado nessa parte, não elimina os atos reflexivos que envolvem esse processo, 
privando o leitor da possibilidade de interagir com o texto e de constituir nele, 
conhecendo-se e transformando-se através da inserção e da participação de um outro 
mundo, o mundo da leitura (SILVA, 1991).       
 Dessa forma, retomando o resultado da pesquisa, podemos constatar que a 
maioria dos alunos não está realizando todas as atividades da seção Estudo do Texto, 
uma vez que apenas 4 confirmaram a realização das mesmas. E como podemos perceber 
cada parte que constitui essa seção possui objetivos distintos, então, algumas 
habilidades não estão sendo desenvolvidas nos alunos, daí a importância em 
investigarmos quais são as seções e, consequentemente, as atividades que estão ficando 
sem discutir. No ponto seguinte, podemos verificar quais partes da seção Estudo do 
texto os alunos não estão realizando as atividades.  
 

GRÁFICO 4 - PARTES DA SEÇÃO ESTUDO DO TEXTO QUE NÃO COSTUMAM REALIZAR 
ATIVIDADES 
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FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 
Sobre as partes da seção Estudo do Texto que os discentes não costumam 

realizar atividades, foi constatado que três delas, realmente, não estão sendo discutidas, 
visto que houve unanimidade nas respostas dos alunos em relação aos nomes de tais 
seções: trocando ideias, cruzando linguagens e ler é..., vale ressaltar que o que 
diferenciou nas respostas foi o surgimento de mais uma seção por uma quantidade 
mínima de informantes. Portanto, no geral, o que nos chamou atenção é o fato de que 
existem três seções no livro didático de LP em que as atividades não estão sendo 
exploradas e, que, diante do estudo realizado a respeito dos objetivos de cada uma 
delas, são justamente essas que realizam um trabalho de forma mais profunda voltado 
para o estudo do texto numa perspectiva crítica. Outro aspecto importante questionado 
foi se havia a utilização de atividades complementares na exploração dos textos 
didáticos. 
 
GRÁFICO 5 - UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA EXPLORAÇÃO DOS TEXTOS 

DIDÁTICOS 
 

 
FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 
Em relação à utilização de atividades complementares na exploração dos textos 

do livro didático de LP, apenas 6 responderam que há utilização dessas atividades. 
Enquanto que 21 confirmaram que não há utilização, apenas é discutido o que o livro 
didático propõe e 3 optaram por não responder ao que foi solicitado. A partir das 
respostas supracitadas, observamos que, de fato, os textos didáticos só são discutidos 
através das atividades contidas no manual, e quando são, pois na pergunta anterior 
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desse estudo ficou constatado que nem todas as atividades são executadas. E essas 
atividades podem acontecer fazendo uso das duas modalidades da língua, a oral e a 
escrita, sem haver uma supremacia entre ambas. No entanto, a escrita consiste na 
modalidade escolhida para a realização de atividades, inclusive da seção Estudo do 
texto. É o que podemos verificar no gráfico abaixo:         

 
GRÁFICO 6 - MODALIDADES DA LINGUA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEÇÃO 

ESTUDO DO TEXTO 

 
FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 
Todos os informantes afirmaram que a modalidade escrita é a escolhida para a 

realização de atividades da seção Estudo do Texto. Então, constatou-se que não há 
realização de atividades na modalidade oral nessa turma a partir dos textos do livro 
didático de LP. No entanto, o livro didático de LP oferece duas partes da seção Estudo 
do Texto, Trocando Ideias e Ler é... com atividades direcionadas a modalidade oral. 
Porém, ficou constatado nesse estudo que essas partes não são discutidas e, dessa 
maneira, os alunos não estão tendo a oportunidade de se expressar oralmente, de expor 
seus pensamentos a respeito dos textos didáticos abordados em sala de aula, uma vez 
que ainda mantêm o hábito de registrar no caderno as respostas de todas as atividades 
com pouca ou quase nenhuma discussão. Portanto, a nosso ver, a escola deve oferecer 
atividades voltadas para a oralidade, pois a capacidade de argumentar, de se posicionar 
diante das leituras é imprescindível para o desenvolvimento de um sujeito-leitor crítico 
e atuante em sociedade. Sobre isso, Bentes (2014, p. 48) afirma que “[...] a escola, e 
mais precisamente, o professor de Língua Portuguesa, precisaria se comprometer mais 
expressivamente com o exercício da palavra [...]”. E quando os textos são explorados 
em forma de discussão, os alunos são instigados a se posicionar com mais frequência. A 
seguir, podemos verificar a necessidade de outras atividades para explorar os textos 
didáticos do livro de LP. 
    
GRÁFICO 7 - NECESSIDADE DE OUTRAS ATIVIDADES PARA EXPLORAR OS TEXTOS DIDÁTICOS 

30
100%

0
0%

ESCRITA, REGISTRANDO
NO CADERNO AS
RESPOSTAS COM
POUCA DISCUSSÃO



61 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
FONTE: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

Alguns dos alunos pesquisados, ou melhor, 25 alunos afirmaram nas suas 
respostas que há necessidade de outras atividades para explorar os textos do livro 
didático de LP, já 3 dos participantes disseram que não há necessidade de outras 
atividades, apenas 1 aluno optou por não responder essa questão e um outro aluno não 
relacionou sua resposta a pergunta que estava sendo realizada. O fato é que a utilização 
de atividades complementares constitui uma forma de aprofundar as leituras contidas 
no livro didático, pois não é apenas ter acesso aos textos didáticos e discutir apenas o 
que é proposto pelo manual, é necessário explorá-los conforme a necessidade dos 
alunos, pois constituem gêneros de grande valor para serem apenas lidos de forma 
silenciosa, sem discussão alguma, apenas servindo de pretexto para responder 
atividades. Ferreira (2011) adverte que o importante é fazer bom uso dos textos 
didáticos, pois dificilmente serão utilizados fora da escola. E esse bom uso implica uma 
interação de forma efetiva, ou seja, atribuição de sentido ao material lido, 
questionando, percebendo os sentidos implícitos e considerando todas as semioses 
envolvidas na constituição desses textos para a construção de posicionamentos.  
 
CONCLUSÃO 

 
No decorrer do artigo, buscamos investigar o livro didático Português Linguagens 

e a prática do professor em relação ao ensino crítico de leitura em língua portuguesa.  
Diante da análise das respostas do questionário aplicado aos alunos e da análise 

da seção Estudo do Texto das leituras sorteadas, explorada através da prática do 
professor, juntamente com as informações contidas no manual didático, constatou-se 
que o livro didático explora os textos, principalmente nas partes Trocando Ideias, 
Cruzando Linguagens e Ler é..., de forma a desenvolver a criticidade nos alunos, porém, 
de acordo com o questionário aplicado aos alunos, as atividades dessas partes não são 
realizadas, pois são solicitadas, pelo professor, outras atividades. Sendo assim, os alunos 
necessitam de um estudo que permita o posicionamento deles enquanto sujeitos 
pensantes e atuantes perante o que leem.       

Por isso tudo, diante das análises realizadas, levando em conta as informações 
obtidas, ficou constatado que o livro didático desenvolve um trabalho com textos 
voltado para a formação de sujeitos críticos. No entanto, a prática do professor impede 
que esse trabalho seja executado de maneira efetiva e com mais profundidade em 
relação à criticidade. 
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Dessa maneira, acreditamos que é necessário que o professor sistematize 
práticas pedagógicas que favoreçam o domínio da capacidade de se posicionar perante 
os textos do livro didático de LP numa abordagem crítica, não se limitando apenas a 
modalidade escrita, uma vez que a oralidade pode ser trabalhada nesse sentido. Então, 
cabe à escola preparar o aluno para realizar leituras dessa natureza que contemplem a 
ação de se posicionar assim como outras capacidades voltadas para o ensino de leitura 
crítica. Esse é certamente um aspecto de investigação que se abre para nós no cenário 
da sala de aula de língua Portuguesa.  
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OS GÊNEROS ORAIS E A INTERDISCIPLINARIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE 
MATEMÁTICA  

 
Edson Gomes Ferreira Junior13 

                                                                                                   Elaine Cristina Forte-Ferreira14                                                
 
 
RESUMO: Este trabalho, fruto da pesquisa de Especialização em Educação 
Interdisciplinar, tem o objetivo de analisar os gêneros orais e sua relação interdisciplinar 
no livro didático de matemática, considerando as orientações e as propostas 
apresentadas no manual do professor. A nossa pesquisa é de abordagem qualitativa e 
de natureza documental. Partimos da análise proposta no livro didático e da sua 
fundamentação teórico-metodológica apontada no manual do professor, buscando 
perceber a coerência entre a proposta apresentada no livro didático de matemática e as 
atividades sugeridas, relacionando-as sempre às orientações e aos comentários 
expressos no manual do professor. O trabalho apoia-se em autores como Marcuschi e 
Dionísio (2007), Terradas (2011), Salzano (2004). A análise do livro didático de 
matemática, mais especificamente dos livros dos 3º, 4º e 5º anos do ensino 
fundamental, indica ao professor e ao aluno uma variedade de temas relacionados ao 
cotidiano do educando, valorizando sempre seus conhecimentos prévios acerca do 
conteúdo trabalhado. Constatamos que a maioria dos gêneros orais aparece de forma 
implícita, tanto no livro didático de Matemática do aluno, como no manual no professor, 
no entanto, é possível perceber a relação interdisciplinar entre os conteúdos abordados. 
Identificamos ainda que o gênero oral que mais aparece é o gênero debate, sendo que, 
em algumas atividades, é dada ao professor a oportunidade de desenvolver outros 
gêneros discursivos, como entrevistas e seminários.  
 
Palavras-chave: Gêneros orais, Livro didático de Matemática, Interdisciplinaridade. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A prática da oralidade na escola tem sido cada vez mais valorizada pelos 
profissionais que atuam como formadores na educação. A leitura e a escrita, são sem 
dúvida, práticas sociais fundamentais na vida de qualquer ser humano.  No entanto, é 
preciso ressaltar a relevância da língua oral durante todo o processo formativo na vida 
do indivíduo, pois é na escola o lugar onde o sujeito desenvolverá de modo mais amplo 
e sistematizado as suas práticas sociais de linguagens utilizadas no seu dia a dia. Neste 
sentido, caberá, portanto, à escola oferecer ao professor métodos eficazes de ensino e 
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propostas sólidas de reflexão sobre a língua e sobre o ensino da língua. Essas propostas 
devem estar sempre relacionadas ao cotidiano do aluno a fim de que o conhecimento 
construído na escola faça sentido à sua prática cotidiana.  

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 9), os alunos do ensino fundamental devem 
ser capazes de “[...] utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação”.  Desse modo, a prática 
da língua oral não deve ser limitada apenas ao ensino de língua portuguesa ou ciências 
afins. Ela deve ser trabalhada de forma interdisciplinar, atendendo às diferentes 
necessidades de comunicação durante todo o processo de construção do conhecimento, 
possibilitando ao educando a compreensão de todas as partes necessárias para a 
formação do saber discente.  

A fala, por sua vez, é a modalidade da língua mais utilizada nas situações 
informais e, por isso, a escola precisa trabalhar desde cedo as habilidades necessárias 
para as diversas situações formais em que o aluno terá de agir interativamente.  Para os 
PCN (BRASIL, 1998, p.27), a escola deve ensinar o aluno a “utilizar a linguagem oral nas 
diversas situações comunicativas, especialmente nas mais formais”. A realização de 
entrevistas, debates, seminários, diálogos com autoridades e dramatizações são 
exemplos de atividades orais que aparecem como sugestão nesse documento. No 
entanto, é preciso ressaltar a importância do papel da escola na promoção desses 
procedimentos, sendo necessária a proposição de situações didáticas nas quais essas 
atividades façam realmente sentido para o aluno, pois “seria descabido ‘treinar’ o uso 
da fala” (BRASIL, 1998, p.27).  

Sendo assim, compete à escola a capacitação do aluno para o uso da língua oral 
em qualquer situação do cotidiano, fazendo com que este se sinta à vontade para falar 
em público de forma planejada e espontânea. As apresentações públicas como 
entrevistas, debates, seminários, encenações teatrais são situações muito comuns no 
ambiente escolar. O que torna a escola o lugar ideal para a preparação do aluno na 
prática de situações reais no seu cotidiano.  

Segundo Teixeira (2012 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), "os alunos geralmente 
dominam bem as formas cotidianas" e o papel da escola é levá-los a "ultrapassar as 
formas de produção oral cotidianas para confrontá-las com outras formas mais 
institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores".  
 Nesse contexto, compreendemos que não é da escola a responsabilidade de 
ensinar a criança, o jovem ou adulto a falar. Quando inserido nela, o indivíduo já traz 
consigo o domínio razoável e eficiente da língua. A função da escola é, portanto, 
desenvolver no educando a competência necessária para a sistematização do uso da 
língua em condições reais da vida cotidiana.  

O fato de perceber que na maioria das vezes a prática dos gêneros orais acontece 
preferencialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, História e Ciências 
despertou em nós o interesse de investigar os gêneros orais no livro didático de 
Matemática com o intuito de perceber as propostas oferecidas pelos autores para a 
construção do conhecimento no que toca às linguagens das letras e dos números e a 
relação interdisciplinar entre elas.  

Para tanto, analisamos os gêneros orais no livro didático de matemática e a sua 
relação interdisciplinar, presentes nas atividades propostas e nas orientações 



66 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

apresentadas no manual do professor, tendo como base teórica Marcuschi; Dionísio 
(2007), Terradas (2011), Salzano (2004) e, embora não seja um pilar teórico, nos 
apoiamos também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, documentos oficiais que 
regulam a educação no Brasil. 

Para discorrer sobre a reflexão acima apresentada, organizamos o presente 
trabalho em seis seções. Na primeira, refletimos sobre a importância da língua oral em 
todo o processo formativo do sujeito, ressaltando o papel da escola na formação de 
cidadãos capazes de atuar em sociedade nas mais diversas áreas do conhecimento, 
destacando a responsabilidade da escola em viabilizar métodos eficazes de ensino e 
propostas sólidas de reflexão sobre a língua e sobre o ensino da língua a fim de que 
exista uma preparação do sujeito para a sua atuação em diferentes situações 
comunicativas do cotidiano. Na segunda seção, discutiremos o trabalho com gêneros 
orais na escola, e especificamente em relação às propostas apresentadas no livro 
didático de Matemática.  

Na terceira seção, faremos uma reflexão sobre a interdisciplinaridade e os 
gêneros orais no livro didático de Matemática, trazendo à discussão alguns fatos 
históricos relacionados ao surgimento da interdisciplinaridade no Brasil e a sua 
influência na elaboração de documentos oficiais, tais como Lei de Diretrizes e Bases e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A quarta seção traz a descrição metodológica de nossa pesquisa, seguida da 
análise no livro de didático de Matemática do 2º, 3º e 4º anos, universo de nossa 
pesquisa. É nessa seção abordaremos os resultados da análise do livro didático em 
questão, fazendo alguns apontamentos teóricos que sustentam as ideias apresentadas 
na discussão da análise do material estudado. E, por fim, teceremos as nossas 
considerações finais, observando os resultados da análise do livro didático de 
Matemática, ressaltando a importância da interdisciplinaridade e do trabalho com os 
gêneros discursivos em sala de aula como proposta significativa na construção do 
conhecimento do educando.      
 
OS GÊNEROS ORAIS NA ESCOLA: uma reflexão sobre a prática  

 
Por muito tempo a escrita e a oralidade na escola eram entendidas como 

modalidades diferentes da língua, o que resultava na priorização da escrita em 
detrimento da oralidade, colocando, muitas vezes, a escrita como única forma de 
avaliação do conhecimento e das habilidades adquiridas durante o processo de 
formação do sujeito. Apesar das reflexões acerca da oralidade na escola, propostas por 
muitos estudiosos e acadêmicos, o uso da escrita tem sempre um peso maior na 
realização das atividades avaliativas.   

Se atentarmos para as atividades propostas no livro didático de Matemática, 
logo perceberemos que a maioria dos seus exercícios está voltada para prática da 
escrita. As atividades de interpretações de textos, situações-problema, cálculos estão 
sempre nas primeiras páginas, o que não acontece com as atividades de produção oral, 
que geralmente são deixadas para fim de cada lição. Essa forma de estruturação dos 
exercícios muitas vezes acarreta numa certa desvalorização da língua oral no contexto 
educacional e social, possibilitando ao professor o entendimento de que a escrita é mais 
fundamental nesse processo.  Assim, é necessário repensar essa prática, visto que a 
língua oral é tão importante quanto a escrita.   



67 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Infelizmente, as concepções de oralidade têm sido deixadas de lado, tornando-
se necessária uma reformulação do pensamento que justifica a desvalorização da língua 
oral no ambiente escolar. Não podemos negar que a escrita é uma ferramenta de 
comunicação muito importante para sociedade, no entanto, não podemos nos limitar a 
essa modalidade da língua como se esta fosse a única forma ou a mais eficaz na 
preparação do indivíduo para a sua atuação em sociedade, nos submetendo, muitas 
vezes, a exercícios enfadonhos sem proposta lúdica que permita ao aluno expressar-se 
oralmente e compartilhar seus saberes, desenvolvendo a sua capacidade de expressão 
oral.  

Assim, Marcuschi e Dionisio (2007) enfatizam que não resta dúvida de que a 
escola deve ocupar-se particularmente com ensino da escrita, não havendo nada de 
errado nisso, mas reforça que o domínio da língua e seu conhecimento são 
primeiramente de natureza oral. Sendo assim, torna-se possível a compreensão de que 
tanto a fala como a escrita são práticas sociais utilizadas no nosso dia a dia. Porém, é 
preciso considerar a oralidade e a escrita como uma expressão contínua da língua. “As 
relações entre oralidade e escrita se dão num contínuo ou gradação perpassada pelos 
gêneros textuais, e não na observação dicotômica de características polares.” 
(MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2007, p. 17).  

Neste sentido, Marcuschi e Dionísio (2007) ressaltam que esse contínuo é de tal 
ordem que, em certos casos, torna-se difícil distinguir se o discurso produzido deve ser 
considerado falado ou escrito, como é o caso da notícia transmitida pelo telejornal, das 
novelas, do cinema e do teatro.   

Para Marcuschi e Dionisio (2007), as atividades de formulação textual se dão em 
tempo real na fala, o que acarreta diferenças com a escrita em razão da natureza do 
processamento. Neste sentido, os autores apontam uma complexidade na distinção 
entre oralidade e escrita, ressaltando a relevância da flexibilidade que deve existir na 
formulação textual de ambas as modalidades escrita ou oral.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 72), em suas orientações, 
destacam alguns gêneros discursivos adequados para o trabalho com a linguagem oral. 
Dentre eles:  

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares; 

• poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas; 

• saudações, instruções, relatos; 

• entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão); 

• seminários, palestras.  
Ao se apropriar desses gêneros discursivos, a escola, como instituição 

formadora, precisa estar atenta para o verdadeiro sentido do trabalho com gêneros 
orais em sala de aula, não devendo entender a oralidade como um acréscimo de uma 
atividade escrita ou apenas um complemento do ensino, mas como uma ferramenta 
capaz de desenvolver habilidades sociais, contribuindo para formação de cidadãos 
capazes de realizarem interações nas mais diversas situações comunicativas. 

Considerar o ensino da língua oral como uma prática secundária ou de menor 
importância para a construção do conhecimento é deixar de desenvolver no educando 
a competência necessária para o uso da oralidade e todas as potencialidades que 
envolvem essa prática de produção textual oral em diferentes situações. Na realidade, 
o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial 
para o funcionamento da língua e para as atividades culturais e sociais.” (FARIA, 2013 
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apud Marcuschi, 2011, p. 13) Sendo assim, o estudo dos gêneros textuais não deve estar 
voltado apenas para os aspectos estruturais da língua, mas também para a preparação 
do indivíduo em seu exercício comunicativo, social, interacional e cultural.  
 
A INTERDISCIPLINARIDADE E OS GÊNEROS ORAIS NO LIVRO DIDÁTICO 

 
A interdisciplinaridade é um dos temas mais discutidos na atualidade, sobretudo 

quando essa perspectiva se refere aos métodos de ensino utilizados pela escola 
contemporânea. A interdisciplinaridade possibilita ao educando estabelecer conexões 
entre as mais diversas áreas do conhecimento.  

Carlos (s.d apud IVANI FAZENDA, 1994) revela-nos que a interdisciplinaridade 
surgiu na França e na Itália em meados da década de 60, quando estudantes 
reivindicavam uma reforma no ensino, buscando métodos que envolvessem questões 
de ordem social, política e econômica da época, surgindo no Brasil apenas no fim da 
década de 60. Com o surgimento da interdisciplinaridade no Brasil, passam a ser 
elaborados documentos fundamentais para educação brasileira como: a Lei de 
Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, documentos que 
regulam a educação no Brasil. (CARLOS, s.d)  

Além de influenciar mudanças na legislação, a interdisciplinaridade também 
ganhou força nas escolas brasileiras, modificando a prática de professores dos mais 
diversos níveis de ensino, contribuindo para o surgimento de um novo modelo curricular 
na educação brasileira. Esse novo modelo curricular, de base interdisciplinar, segundo 
Terradas (2011) apud Andrade (1995), exige da escola uma nova visão de ensino, 
devendo essa atuar de forma criativa e ousada, promovendo uma nova concepção de 
divisão do saber, pois “a especialidade de cada conteúdo precisa ser garantida 
paralelamente à sua integração num todo harmonioso e significativo”. (TERRADAS, 
2011, p.111 apud ANDRADE 1995, p. 24)              

Neste sentido, a mudança no currículo escolar não é suficiente. É preciso que 
haja também uma reformulação do currículo de formação dos professores a fim de 
possibilitar ações interdisciplinares que contribuam para a construção de um 
conhecimento sólido e significativo. Para tanto, é indispensável a aceitação dos 
professores quanto às mudanças necessárias para a inserção da interdisciplinaridade 
como método de ensino.  

Terradas (2011) compartilha do mesmo pensamento ao afirmar que apesar de 
todos os benefícios que a interdisciplinaridade traz ao processo ensino-aprendizagem, 
ainda encontramos resistência em sua utilização como método de ensino. São muitos 
os “nós” que impedem o desenvolvimento das ações interdisciplinares, segundo 
Terradas (2011 apud NOGUEIRA, 2001), “mas se repensarmos as posturas individuais e 
a questão do coletivo, com certeza já estaremos dando passos largos para eliminar as 
‘gavetas de arquivos’[...]” (p. 121). Desse modo, faz-se necessário uma mudança coletiva 
na postura metodológica da escola e do professor na construção do conhecimento do 
educando, repensando suas práticas e flexibilizando seu planejamento mediante suas 
ações disciplinares aplicadas em sala de aula.       

No tocante às ferramentas de aprendizagem, o livro didático, apesar das novas 
tecnologias digitais, continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas pelo professor. 
É a partir desse recurso que o professor, muitas vezes, prepara suas aulas, desenvolve 
seu trabalho e avalia o conhecimento construído em sala de aula. As atividades práticas, 
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propostas por esse recurso, ainda são as mais frequentes, sendo, possivelmente, em 
alguns momentos, o único recurso adotado pelo professor na construção do 
conhecimento do educando. Portanto, cabe ao professor a realização de uma análise 
cuidadosa da proposta metodológica do livro didático no momento da escolha desse 
material.    

Nesse sentido, Farias (2013 apud OLIVEIRA, 2010, p. 103) enfatiza que a presença 
do livro didático no ambiente escolar é inevitável e quase inquestionável. Ressalta ainda 
que “Infelizmente, há livros didáticos de qualidade duvidosa.” O professor, segundo ele, 
não pode deixar de analisar criticamente as atividades ali propostas, antes de decidir 
usá-las com seus discentes. Enfatiza-se aqui, o importante papel do professor na 
avaliação do livro didático a ser adotado pela escola, tendo em vista a importância dessa 
ferramenta como recurso pedagógico na construção do conhecimento.   

 
“O livro do professor precisa interagir com seu leitor-professor não como a 
mercadoria dialoga com seus consumidores, mas como dialogam aliados na 
construção de um objetivo comum: ambos, professores e livros didáticos, são 
parceiros em um processo de ensino muito especial, cujo beneficiário final é 
o aluno.” (LAJOLO, 1996, p.5).  
 

Compreendemos assim, a necessidade do diálogo entre professor e livro 
didático, de forma que este diálogo possibilite ao professor a compreensão da 
fundamentação teórica que sustenta a proposta didática desse recurso.  
 
METODOLOGIA  

 
O livro didático constitui o universo de nossa pesquisa, que é de abordagem 

qualitativa e de natureza documental. Tem como objetivo analisar os gêneros orais e 
sua relação interdisciplinar no livro didático de matemática. Com base em GIL (2008), 
partimos da análise proposta no livro didático e da sua fundamentação teórico-
metodológica apontada no manual do professor, buscando perceber a coerência entre 
a proposta apresentada no livro didático de matemática e as atividades sugeridas, 
relacionando-as sempre às orientações e aos comentários expressos no manual do 
professor.  Para tanto, analisamos os livros de matemática do 3º, 4º e 5º anos do ensino 
fundamental - utilizados nas escolas públicas da rede municipal de Mossoró, RN. 
 Esta pesquisa e também é bibliográfica, pois tem como base o conhecimento 
teórico de pesquisas científicas realizadas e publicadas em livros, artigos e documentos 
oficiais que tratam da temática em questão. A pesquisa bibliográfica tem sido muito 
utilizada para desenvolvimento de produções acadêmicas.  

Segundo Cervo; Bervian (1983, p. 55 apud RAUPP; BEUREN, s.d) a pesquisa 
bibliográfica é aquela que: 

explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existente sobre 
um determinado assunto, tema ou problema. 

 “O material consultado na pesquisa bibliográfica abrange todo o referencial já 
tornado público em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertações, teses, entre outros” 
(RAUPP E BEUREN, s.d, p. 87). Desse modo, compreendemos que análise feita no livro 



70 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

didático de Matemática e as leituras realizadas em livros, artigos, dissertações e 
documentos oficiais que discutem o ensino dos gêneros orais na escola e a sua relação 
interdisciplinar nos permitem perceber que este trabalho também é de caráter 
bibliográfico, tendo em vista a definição desse tipo de pesquisa apresentada por Cervo; 
Bervian (1983) citado por Raupp e Beuren (s.d).  

Com o propósito de delimitarmos o tema da nossa pesquisa, optamos por 
redimensionar o nosso objeto de investigação, selecionando uma das áreas do 
conhecimento para analisamos o material didático em uso, neste caso, escolhemos o 
livro de Matemática dos anos iniciais. Os livros escolhidos para a análise pertencem à 
coleção “Novo Bem-me-quer” da Editora do Brasil, do ensino fundamental, anos iniciais. 
É importante destacar que a análise realizada considerou não apenas as temáticas 
trabalhadas no livro didático, seus exercícios e suas sugestões de pesquisa, mas também 
as orientações apresentadas no manual do professor anexo ao livro estudado.  

Além disso, observamos conteúdos distintos para a verificação da 
interdisciplinaridade nos gêneros orais no livro didático de matemática, considerando a 
metodologia utilizada nas atividades propostas bem e a sua conexão com outros 
componentes curriculares. A escolha do conteúdo se fez necessária pela grande 
variedade de temas trabalhados nessa modalidade de ensino, neste caso, o ensino 
fundamental nos anos iniciais. Na sequência, verificamos, no manual do professor, 
conteúdos paralelos às atividades propostas, o que nos permitiu a verificação de 
conteúdos interdisciplinares e a presença do gênero debate na proposição das 
atividades.  

Foi com base nessas análises e nos teóricos aqui já mencionados que tecemos 
comentários e reflexões acerca à pesquisa realizada. A escolha do livro de matemática 
como universo da pesquisa para a verificação de gêneros orais e a sua relação 
interdisciplinar permitiu-nos constatar que embora exista uma relação interdisciplinar 
no trabalho com gêneros orais no livro didático de Matemática, faz-se necessária uma 
ampliação dessa prática por parte dos autores dos livros didáticos, de alguns professores 
e da própria escola.  
 
ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA  

 
Ao analisarmos o livro didático de Matemática, percebemos que este oferece ao 

professor e ao aluno uma diversidade de temas relacionados ao seu cotidiano, 
valorizando sempre o conhecimento prévio do aluno acerca do conteúdo trabalhado. 
Nesta coleção, os autores possibilitam situações que incentivam o aluno à leitura, à 
escrita, à análise, a exposições de ideias, a argumentações e discussões relacionadas às 
questões do dia a dia, como, por exemplo, problemas ambientais, de vivências 
escolares, dentre outros. 

  Na seção “Mostre o que você sabe” do referido livro, são apresentados 
questionamentos ou situações-problema que possibilitam o acesso do aluno a conceitos 
matemáticos interligados ao seu cotidiano, cabendo ao professor auxiliá-lo no 
desenvolvimento de competências que favoreçam o exercício da cidadania.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p. 19), “O significado da atividade 
matemática para o aluno também resulta das conexões que ele estabelece entre ela e 
as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele percebe entre os 
diferentes temas matemáticos”. Para tanto, “é preciso que o aluno perceba a 
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Matemática como um sistema de códigos e regras que a tornam uma linguagem de 
comunicação de ideias e permite modelar a realidade e interpretá-la.” (BRASIL, 1998, 
p.29). Neste sentido, é visível a importância da interdisciplinaridade nos livros didáticos 
de matemática e na ação metodológica do professor.  

A intervenção docente é, sem dúvida, essencial na construção do conhecimento 
interdisciplinar proposto pelo livro didático de matemática.  

 
Segundo Terradas (2011 apud FARIA E GUIRADO, 2009, p. 111) 
 

[...] os matemáticos têm buscado caminhos para a melhoria do ensino da 
Matemática. Para eles, o ensino da Matemática não está acontecendo 
como deveria e a responsabilidade disso recai nos professores do ensino 
fundamental e médio. E a conseqüência de tudo isso é certa aversão dos 
alunos pela disciplina. 
 

Cabe então ao professor, como mediador do conhecimento, desenvolver 
métodos de ensino que agucem no aluno o interesse por essa área do conhecimento, 
de forma que os conteúdos trabalhados no ensino de matemática estejam sempre 
interligados a outras disciplinas a fim de favorecer a compreensão do todo.  

Podemos dizer que “é possível a prática interdisciplinar dentro dos contextos 
matemáticos, porém, é preciso que os professores se abram para as novas metodologias 
e conceitos, dando sentido ao seu principal objetivo, que é o de gerar aprendizado 
significativo para seus alunos (TERRADAS, 2011, p.102). E para ter significado, o 
conhecimento deve estar relacionado às vivências do educando.  

Quando falamos em vivências do educando, nos referimos ao seu dia a dia, as 
suas necessidades e experiências enquanto sujeitos sociais. Ressaltamos que a oralidade 
é um dos elementos indispensáveis para o desenvolvimento do aluno e para a sua 
atuação em sociedade. Mas como essa oralidade é abordada nos livros didáticos de 
Matemática?  

Os gêneros orais não aparecem de forma clara nos livros didáticos de 
matemática em análise. Entretanto, é possível perceber a sua presença nas orientações 
e nas sugestões dadas no manual do professor, competindo ao docente a prática dos 
gêneros discursivos na realização das atividades propostas. 

No conteúdo “Organização retangular na multiplicação”, os autores sugerem a 
realização de um debate, no qual os alunos possam dizer o que pensam em relação a 
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esse processo e se consideram interessante usá-lo. A orientação do professor na 
condução das discussões é indispensável, tendo em vista a necessidade de expressões 
orais no momento dessa atividade, pois ao expressar suas ideias, os discentes estarão 
ao mesmo tempo produzindo textos orais, os quais exigem elementos de coerência e 
coesão na sua estruturação.  

No trabalho com gráficos, os autores não propõem claramente a formação de 
um seminário, colocado por eles como “explicação oral”. Contudo, deixam 
subentendida a formação de grupos para a realização de uma pesquisa sobre alguns 
clássicos da literatura, como Monteiro Lobato, Maria Clara Machado e Cecília Meireles, 
fazendo conexão com a língua portuguesa. Nesta pesquisa, os alunos podem trabalhar 
o gênero entrevista e saber a preferência das pessoas pelos livros estudados, seguidos 
da produção de gráficos que podem ser apresentados em sala de aula, possibilitando 
dessa forma, a elaboração de um seminário.  

É importante destacar a relevância do papel do professor nos procedimentos 
metodológicos. As atividades muitas vezes não trazem uma proposta explícita com 
relação aos gêneros orais e a interdisciplinaridade, mas permitem que o professor faça 
as devidas conexões e adaptações, trazendo para o aluno os elementos necessários para 
a construção do conhecimento.  

                           
                                          

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Nas últimas décadas, a humanidade vem evoluindo de uma forma tão intensa 
que a escola, como espaço de formação, precisa estar atenta a essas evoluções, pois as 
formas de comunicação têm se tornado cada vez mais rápidas e eficientes com o avanço 
das tecnologias digitais. Televisores, computadores, celulares e projetores vêm 
ocupando os espaços da sala de aula contemporânea. No entanto, o livro didático de 
Matemática, apesar de todo o avanço tecnológico ainda continua sendo a ferramenta 
mais utilizada pelos professores. Seja na versão impressa ou digital, ele está sempre 
presente na sala de aula, auxiliando o professor e o aluno na construção do 
conhecimento.  

O presente artigo teve como objetivo analisar os gêneros orais e sua relação 
interdisciplinar no livro didático de matemática, observando as orientações e propostas 
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apresentadas no manual do professor. Após a realização dessa análise e das discussões 
teóricas aqui apresentadas, torna-se possível realizar algumas reflexões acerca dos 
resultados obtidos. Ao analisamos os livros didáticos de Matemática do 3º, 4º e 5º anos, 
da coleção “Bem-me-quer”, Editora do Brasil, percebemos que os gêneros orais 
aparecem de forma restrita, tanto no livro didático de Matemática do aluno, como no 
manual no professor.  

Verificamos ainda que o gênero oral mais sugerido pelos autores é o gênero 
debate. No livro do 3º ano o gênero debate surge 2 vezes como proposta de produção 
oral, no 4º ano 3 vezes e no 5º ano quatro vezes.  Porém, vale ressaltar que em algumas 
atividades é dada ao professor a oportunidade de desenvolver outros gêneros 
discursivos, como entrevistas e seminários. Entretanto, são necessários o interesse e a 
compreensão do professor em trabalhar os gêneros orais na aula de matemática, 
fazendo conexões com as demais áreas do conhecimento. Apesar da restrição no 
trabalho com gêneros orais no livro didático de Matemática, observamos na proposta 
dos autores e nas atividades sugeridas uma relação interdisciplinar entre os conteúdos 
trabalhados.  

Essa relação pode ser percebida de forma mais clara com o auxílio do manual do 
professor. Nele, aparecem sugestões de projetos, de pesquisas e de atividades 
interdisciplinares, possibilitando ao aluno o contato com várias áreas do conhecimento, 
sem que ocorra uma fragmentação do conteúdo trabalhado.  

Compreendemos, dessa forma, que o livro didático de Matemática utilizado 
pelos professores traz propostas significativas para o a vida do educando, tendo vista a 
sua relação interdisciplinar com os conteúdos trabalhados nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Nesse contexto, a escola tem um papel fundamental, que é o de 
conduzir, junto ao docente o educando na construção do conhecimento.  

Vale lembrar que essa construção para ser significativa deve estar associada à 
vivência do educando de forma que este consiga, durante a sua formação, desenvolver 
a capacidade de relacionar o conhecimento prévio adquirido na sua experiência 
cotidiana ao conhecimento científico construído na escola, sendo capaz de estabelecer 
conexões entre as mais diversas áreas do conhecimento.  
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PROPOSTA DE ATIVIDADE DE LEITURA DO GÊNERO INFOGRÁFICO 
 

Bruna Gabrieli Morais da Silva Thorpe15 
 
 
RESUMO: A presente pesquisa se coaduna na área de ensino de língua estrangeira, pois 
apresenta uma proposta de atividade de leitura do gênero infográfico a qual foi 
trabalhada na aula de língua inglesa. Utilizamos como base teórica os estudos de Bakhtin 
([1952-1953]/2003) a respeito dos gêneros discursivos, Paes e Jorge (2009) que 
abordam sobre a importância da Língua Estrangeira e Kleiman (1995) que destaca a 
leitura como um processo interativo. O interesse por essa temática se desenvolveu em 
meio de estudos desenvolvidos com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), em que foi abordado como utilizar os gêneros discursivos no 
aprendizado de compreensão de leitura, especificamente da língua inglesa, uma vez 
sendo essa a nossa habilitação. Diante dessa perspectiva, desenvolvemos uma proposta 
de atividade de leitura do gênero infográfico para ser aplicado em sala de aula, 
utilizando como metodologia a leitura em passos. Nesse processo, trabalhamos a pré-
leitura, abordada antes para ajudar na ativação dos conhecimentos prévios; a primeira 
leitura para a percepção da ideia geral do texto; a segunda leitura para uma busca de 
informações específicas, ou seja, detalhes do texto; e a terceira leitura, a qual se 
atentaria à construção composicional do texto. Acreditamos que dessa forma poderiam 
serem supridas as necessidades de compreensão de leitura. A proposta foi aplicada em 
sala de aula e os alunos participaram de forma ativa, e mesmo com a leitura de um 
gênero o qual eles ainda não conheciam, utilizaram os seus conhecimentos prévios e 
buscaram responder e compreender a atividade trabalhada. Percebemos que este 
trabalho, de alguma forma, contribui para estudos da área de ensino de língua inglesa, 
dos gêneros discursivos e ajuda a refletir a respeito do ensino de leitura em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Ensino; Leitura; Gêneros discursivos; Língua Inglesa. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Bakhtin ([1929-1963]/2011, [1952-1953]/2003), tudo o que é 

escrito ou dito tem um destinatário específico e tem também um propósito específico, 
fazendo com que o enunciado tenha um sentido, tenha uma finalidade. 

Seguindo essa perspectiva nos propomos a desenvolver de forma clara e sucinta 
uma atividade em que fosse trabalhado a leitura de um gênero, em que a princípio fosse 
utilizada a proposta de predizer sobre o que pode ser o gênero, ou seja, se basear nos 
prováveis conhecimentos prévios para trazer uma suposta ideia do tema a ser tratado, 
para depois chegar a uma leitura mais detalhada. Para tanto, pontuaremos a leitura em 
passos: primeiro são sugeridas atividades de pressuposições, sendo a pré-leitura; a 
primeira leitura, a qual é feita uma leitura com a intenção de captar a ideia geral do 
texto; na segunda leitura, haverá uma leitura mais detalhada, em busca de informações 
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específicas no texto; e na terceira leitura, aspectos como a construção composicional 
serão pontuados e estudados. 

O presente trabalho se coaduna, com os interesses do Ensino de Língua 
estrangeira, pois procura sugerir um exemplo de atividade de leitura de gêneros 
baseadas em passos para que possa haver uma melhor compreensão do texto. O 
interesse por essa temática se relaciona a pesquisas anteriores desenvolvidas no âmbito 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e estudos nas aulas 
no Mestrado em Ciências da Linguagem16. 

No decorrer desse artigo, trataremos a princípio sobre a fundamentação teórica. 
Para abordarmos sobre os gêneros discursivos, utilizaremos Bakhtin ([1952-
1953]/2003); sobre o ensino de língua estrangeira na rede pública, nos embasaremos 
em Paes e Jorge (2009); e sobre o ensino de leitura em passos, pontuamos os estudos 
de Kleiman (1995). Em seguida, partiremos para a apresentação da proposta de 
atividade, exemplificando cada passo: a pré-leitura, primeira, segunda e terceira leitura. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental: língua estrangeira (BRASIL, 2000) muito se enfatiza a importância de se 
trabalhar os gêneros textuais em sala de aula. Todavia, sendo mais fiéis aos estudos do 
Círculo de Bakhtin ([1952-1953]/2003) nos quais nos baseamos, optamos pela 
terminologia “gêneros do discurso”. Nessa seção, pontuamos aspectos importantes dos 
gêneros discursivos, de acordo com a perspectiva bakhtiniana, discussões desenvolvidas 
por Paes e Jorge (2009) a respeito do ensino de língua estrangeira na rede pública e o 
método que utilizaremos para a atividade proposta. 

 

Gêneros discursivos 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, temos como principal referencial 
teórico os estudos de Bakhtin ([1952-1953]/2003), que afirma que o uso da linguagem 
é desenvolvido através de formas relativamente típicas de enunciados, denominadas 
gêneros do discurso. 

Os gêneros do discurso, embora possam expressar características individuais, 
pois “cada enunciado particular é individual” (BAKHTIN, [1952-1953]/2003, p. 263), 
obedecem a certos padrões, pois se ajustam e servem a determinados campos “de 
utilização da língua”, em que são elaborados “tipos relativamente estáveis de 
enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, [1952-1953]/2003, 
p. 263). 

Dessa forma, os gêneros vão se transformando, se adaptando às necessidades 
dos enunciadores. Temos a carta, por exemplo, que antigamente era utilizada como um 
meio de comunicação à distância, e com a necessidade dos sujeitos, pode estar sendo 
substituída pelo e-mail, devido a sua funcionalidade e rapidez. Como Bakhtin ([1952-
1953]/2003) enfatizou em suas discussões, os gêneros do discurso estão em constante 
mudança, atualizando-se e adaptando-se à necessidade do autor do enunciado. 

Bakhtin ([1952-1953]/2003) também afirma que, da mesma forma que os 
enunciados trazem a individualidade do enunciador, seja quando ele fala ou escreve, 
também trazem as vozes de outros enunciadores, pois tudo o que esse enunciador falou, 

                                                           
16PPCL – Programa de Pós Graduação em Ciências da Linguagem, na Uern. 
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já foi, de certo modo, dito anteriormente, a voz do outro está dentro de sua voz. Ao 
mesmo tempo em que os enunciados trazem as vozes precedentes, também se 
projetam para as vozes futuras, as possíveis respostas dos outros, dessa forma, 
estabelecendo-se uma cadeia discursiva infinita. 

O autor russo critica o estudo da linguagem através de orações. Para ele, “a 
oração enquanto unidade da língua é desprovida da capacidade de determinar imediata 
e ativamente a posição responsiva do falante” (BAKHTIN, [1952-1953]/2003, p. 287). 
Isso porque Bakhtin afirma que não é possível compreender toda a complexidade da 
língua apenas através de um estudo das orações, uma vez que essas não apresentam 
contextualização, podendo ser frases soltas em que não se especifica ou importa quem 
falou (o enunciador), o que se falou, para quem falou ou se o outro respondeu. 

Seguindo essa perspectiva, não há sentido em estudarmos a língua 
descontextualizada, pois, para ele, dessa forma não iremos apreender a língua em um 
momento real, iremos apenas compreender orações. O estudioso sugere, então, que 
analisemos a fala real, de um indivíduo real, que tem a sua opinião. Por essa concepção, 
o enunciado deve ser sempre considerado em seu meio social, no contexto e situação 
em que o autor, falante ou escrevente, precisou se comunicar, uma vez que toda 
comunicação é feita através de enunciados. 
 
O ensino de Língua estrangeira na rede pública 

Ao nos voltarmos para esse assunto, utilizaremos como base a discussão 
desenvolvida por Paes e Jorge (2009) que abordam sobre a importância da Língua 
Estrangeira e alguns desafios que são enfrentados pelos professores na rede pública. As 
autoras afirmam que o ensino da LE vai além de usos práticos, pois chega a ter um 
caráter educativo (PAES e JORGE, 2009, p. 163): 

 
O caráter educativo do ensino de uma LE está nas possibilidades que 
o aluno pode ter de se tornar mais consciente da diversidade que 
constitui o mundo. As múltiplas possibilidades de ser diferente, seja 
pela cultura, seja pelas identidades individuais, podem fazer com que 
o indivíduo se torne mais consciente de si próprio, em relação a seu 
contexto local e ao contexto global. 

 
Dessa forma, o aluno poderia aprender não apenas a língua, mas também a 

refletir sobre a língua e aspectos culturais, poderia reconhecer assim a diversidade 
cultural existente no mundo e no seu próprio país. Surgiria a oportunidade de conhecer 
a literatura de várias partes do mundo, uma vez que, atualmente, muitos textos e livros 
são publicados na língua inglesa. 

As autoras discordam completamente das abordagens que são voltadas ao 
ensino apenas da gramática, vocabulário e tradução, pois, apesar de reconhecerem a 
importância desses pontos, elas defendem que aprender uma língua não se restringe a 
apenas isso, pois defendem que a principal função da língua é o caráter comunicativo. 

Para complementar as discussões, Paes e Jorge (2009) abordam sobre a 
importância de avaliar que tipo de aluno está sendo ensinado, ou seja, que o professor 
esteja atento ao outro e observe se é criança, jovem, adulto, qual é o objetivo dele em 
aprender uma LE. Assim o ensino e aprendizagem seria mais significativo ao buscar 
trazer para a sala de aula assuntos que estão voltados à realidade do aluno. 
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Sabemos que existem hoje ainda muitas dificuldades em sala de aula, não só em 
aulas de língua inglesa como também de outras disciplinas, devido a muitos fatos, 
dentre os quais se destacam muitas vezes as condições desestimulantes do local de 
trabalho. No entanto, acreditamos que um interessante e fundamentado ensino de 
línguas pode ser conseguido através do uso dos gêneros discursivos, privilegiando a 
interação humana, buscando trazer para a sala de aula, para o processo de ensino e 
aprendizagem, enunciados que se apresentem o mais próximo possível da realidade. 
 
Leitura em passos 

O processo de ler e compreender o texto demanda de muitos aspectos, entre um 
deles, Kleiman (1995) destaca o conhecimento prévio. Para a autora, esse ponto é de 
fundamental importância, pois o leitor utiliza do conhecimento linguístico, textual e 
conhecimento de mundo, para assim, dar sentido ao texto. E justamente por utilizar 
diversos níveis de conhecimento, a leitura é considerada um processo interativo. 

Diante dessa perspectiva, nos interessamos por desenvolver uma proposta de 
atividade em que a leitura seja feita em partes. Para melhor ilustramos nossa pesquisa, 
dividiremos esses passos em pré-leitura, primeira, segunda e terceira leitura. Na pré-
leitura apresentaremos questões que busquem ativar o conhecimento prévio do aluno 
sobre o assunto do gênero discursivo que selecionamos; na primeira leitura, o aluno 
poderá ler e observar o texto, com o intuito de compreender a ideia principal do texto, 
ou seja, seu conteúdo temático; na segunda leitura, será solicitado a pesquisa de 
informações específicas do texto, para assim ser feita uma leitura mais detalhada; e na 
terceira leitura, serão feitas questões relacionadas a estrutura do texto. 

Passaremos agora para a atividade, onde especificaremos qual é o gênero 
utilizado e também detalharemos essa proposta. 
 
AULA DE LEITURA 

 
A atividade de leitura planejada tem como gênero o infográfico, que por sua vez, 

se caracteriza pelo design, as imagens, cores e letras destacadas para atrair a atenção 
do leitor e tornar essa leitura mais dinâmica. Baseando-se nessas informações, 
buscamos trazer o infográfico cujo tema é: “Como conseguir uma boa noite de sono” 
com o intuito de fazer com que os alunos se interessem, compreendam e saibam 
expressar suas opiniões acerca do assunto, utilizando o seu conhecimento prévio, ou 
seja, seu conhecimento de mundo.  

A aplicação dessa proposta foi realizada em uma escola de rede pública estadual, 
na cidade de Mossoró, RN. A turma é composta por quarenta e dois alunos, da primeira 
série do Ensino Médio. A aplicação da atividade foi realizada pelo professor da turma e 
para tanto, foram necessárias duas aulas, o equivalente a 90 minutos. Também é 
importante pontuar que a atividade principal foi desenvolvida pela pesquisadora, assim 
como as traduções dessas questões. 
 
Pré-leitura 

Iniciaremos a pré-leitura com imagens de várias pessoas, algumas com aspectos 
sonolentos e outras estudando e praticando exercícios. Depois da observação dessas 
imagens, questionamos os alunos a respeito do que eles entendem por essas imagens, 
perguntas como “O que é possível ver nas imagens?, Quais as diferenças entre elas?”. 
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Com essas perguntas iniciais, buscamos entrar no assunto principal do texto que será 
utilizado. As imagens utilizadas são as apresentadas abaixo: 

Dado 1: Pré-leitura através de imagens 

         

    
Fonte: http:www.google.com.br, acesso em 24/07/2016. 

 
Logo após, indagaremos “Você acha que dormir bem ajuda no nosso dia a dia? A 

alimentação influencia no sono? Quais os prejuízos que podemos ter por não dormir 
bem? Quanto tempo precisamos dormir para estarmos sempre saudáveis?”, com a 
intenção de despertar os conhecimentos prévios desses alunos. 

Em seguida, passaremos para a atividade escrita, que também tem como foco 
ativar o conhecimento prévio do aluno. 

 
171. According to what you know about this theme, choose the best alternative 

to complete the tips bellow. 
a) Sleep   (   ) at least 8 hours at night. 
    (   ) all day long. 
 
b) Have   (   ) anything you want to eat. 
    (   ) a healthy life. 
 
c) (   ) Spend   all night surfing on the internet. 
    (   ) Don’t spend 

 
Nessa questão, o aluno marcará de acordo com o que ele sabe a questão que 

considera correta, de acordo com o seu conhecimento prévio. Informações como a 
quantidade de horas que o nosso corpo precisa para se recuperar à noite, a alimentação 
saudável e evitar ficar no computador até tarde são exemplos de conhecimentos que 
são comuns na sociedade. Ainda nos aprofundando no conhecimento base, fazemos 
perguntas como “What can we do to sleep well?” e “What things do you do before go 
to bed?”18, com a intenção de que eles escrevam e relembrem quais atitudes eles 

                                                           
17 1. De acordo com o que você sabe sobre esse tema, escolha a melhor alternativa para completar as 

questões abaixo: a) Durma; (   ) Pelo menos 8 horas por noite; (   ) O dia inteiro. b) Tenha; (   ) Qualquer 

coisa que você queira comer antes de dormir; (   ) Uma vida saudável. c) (   ) Passe; (   ) Não passe; A noite 

inteira navegando na internet. 
18 O que podemos fazer para dormir melhor? O que você faz antes de ir para a cama? 
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costumam fazer em relação ao assunto. Após concluir esse exercício, seguimos para a 
primeira leitura. 
 
Primeira leitura 

Passaremos agora para a primeira leitura para compreensão geral do texto, onde 
propomos uma leitura em que seja observado qual é o seu conteúdo, sua ideia geral. 
Segue o infográfico utilizado para a atividade, com a tradução na nota de rodapé19: 

Dado 2: Infográfico 

                                                           
19 Como conseguir uma melhor noite de sono – estresse, problemas de coração e diabetes – o custo de uma 

péssima noite de sono vai além de se sentir cansado na manhã seguinte. Como conseguir superar hábitos 

ruins: 

1. Mantenha a tecnologia fora do quarto. A exposição aos dispositivos que emitem luzes azuis, como 

smartphones, tablets, TVs e laptops, resulta em um atraso na produção de melatonina - o hormônio indutor 

do sono. Solução: remova televisores, laptops e outros dispositivos eletrônicos do quarto; Estabeleça até 

que horas você vai usar a tecnologia à noite. 2. Corrigir a situação do ronco. O ronco pode ser um sinal de 

Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), uma condição em que as paredes da garganta relaxam e estreitam 

durante o sono, interrompendo a respiração normal. Solução: perder peso, reduzir o álcool e dormir de lado; 

Se você acha que pode ter AOS, consulte o seu médico. 3. Pare de beber antes de dormir. Embora o álcool 

possa ajudá-lo a adormecer rápido e dormir mais profundamente por um tempo, ele realmente reduz o 

rápido movimento do olho (REM), o período de sono considerado o mais restaurador. Solução: se você 

estiver bebendo álcool, espere uma hora por unidade consumida antes de dormir; Tente beber um copo de 

leite quente ou chá de ervas em vez disso. 4. Obtenha um novo colchão. Insônia e dores nas costas estão 

mantendo você acordado - provavelmente será porque seu colchão não está fornecendo o suporte que seu 

corpo precisa. Solução: descubra qual tipo de colchão você precisa; procure aconselhamento de 

especialistas e em sua loja local. 5. Mude sua dieta para dormir. Estudos demonstraram que comer certos 

alimentos antes da cama pode afetar negativamente a qualidade do sono. Solução: Coma um lanche rico 

em carboidratos uma hora antes da cama; Experimente alimentos ricos em triptofano, como iogurte, leite, 

aveia, banana, aves, ovos, amendoim e atum. 6. Melhore a sua higiene do sono. Higiene do sono significa 

hábitos diários que o ajudam a dormir. Ao tentar alcançar o sono, você empurra o ritmo circadiano - o 

relógio interno do corpo - mais fora de sincronia. Solução: Respeite os tempos de sono e de acordado; Tente 

dormir de 7-8 horas de sono por noite. Da perda de peso para o bem-estar mental melhorado, os benefícios 

do sono não podem ser exagerados. Lembre-se de que os distúrbios do sono não possuem soluções rápidas. 

Então, se você está tendo problemas, consulte sempre um médico. 
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Fonte: http:www.infographicspedia.comhow-to-get-better-sleep-at-night-infographic , acesso 

em 24/07/2016. 

  
Depois de ler, o aluno será instruído a marcar a questão que lhe parece correta. 

READING FOR GENERAL COMPREHENSION20 

What is the main idea of the text? 

(   ) To suggest ways to beat bad habits before going to bed. 
(   ) To inform what are the consequences of not sleeping well. 
(   ) To teach that you have to stay away from internet before going to bed. 

                                                           
20 LEITURA PARA COMPREENSÃO GERAL Qual é a ideia principal do texto? () Sugerir maneiras de 

vencer os maus hábitos antes de ir para a cama. () Para informar quais são as consequências de não dormir 

bem. () Ensinar que você precisa ficar longe da internet antes de ir para a cama. 
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Com essa pergunta, relacionada às perguntas que já foram feitas, o assunto já 
estará bem debatido, deixando, assim, o conteúdo do gênero claro, pois já é algo que 
vem sendo comentado desde o começo da atividade.  

Em seguida, pretendemos fazer uma breve leitura compartilhada, onde 
esclareceremos dúvidas em relação ao vocabulário, a compreensão do conteúdo e 
também a compreensão desse tipo de gênero, para que possamos passar para a próxima 
seção. 
 
Segunda leitura 

 Na segunda leitura, desenvolvemos algumas questões mais detalhadas, para 
que o aluno busque compreender alguns aspectos que podem ter passado 
despercebidos. 

 

READING FOR DETAILED COMPREHENSION21 

1. The central topic of the inphographic is divided into six subtopics. Complete each 
item below with the appropriate subtopic. 

 Snoring can be a sign of Obstructive Speep Apnoea (OSA). 

 Your matress is not providing the support your body needs. 

 Reduces rapid eye movement sleep. 

 Exposure to blue-light-emitting devices results in a delay in 
melatonin production. 

 Means regular habits that help you sleep. 

 Eating certain foods before bed can negatively impact your 
sleep quality. 

 
2. Read the following problems or doubts and suggest what people should do in each 
case. 
a) “I like to surf on the internet before going to bed, but these days I found myself with 
difficulty to sleep”. 
______________________________________________________________________ 

b) “On Sundays, my parents like to drink until midnight, and then they can’t sleep”. 
______________________________________________________________________ 

 

                                                           
21 LEITURA PARA COMPREENSÃO DETALHADA 

1. O tópico central da infográfico é dividido em seis subtópicos. Complete cada item abaixo com o 

subtópico apropriado. 

O ronco pode ser um sinal de Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS). 

Seu colchão não está fornecendo o suporte que seu corpo precisa. 

Reduz o rápido movimento do olho. 

A exposição a dispositivos de emissão de luz azul resulta em um atraso na produção de melatonina. 

Significa hábitos comuns que o ajudam a dormir. 

Comer certos alimentos antes de ir dormir pode afetar negativamente a qualidade do sono. 

2. Leia os seguintes problemas ou dúvidas e sugira o que as pessoas devem fazer em cada caso. 

a) "Eu gosto de navegar na internet antes de ir para a cama, mas estes dias eu me encontrei com dificuldade 

em dormir". 

b) "Nos domingos, meus pais gostam de beber até a meia-noite, e então eles não conseguem dormir". 

3. Na sua opinião, você tem algum desses maus hábitos? O que você pode fazer para mudá-los? 
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3. In your opinion, do you have any of these bad habits? What can you do to change 
them? 

______________________________________________________________________ 

 
E com esse exercício, passamos para a explicação mais detalhada do texto, onde 

podemos envolver os alunos em assuntos que possam ser desconhecidos por eles, como 
por exemplo, a doença Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS), ou o sono REM. Nesse 
momento, pedimos que os alunos pensem em possíveis soluções para aconselhar 
pessoas que tem hábitos ruins antes de dormir. 
 
Terceira leitura 

Passamos agora à última seção da atividade, a qual solicitaremos aos alunos que 
observem o design e a estrutura desse gênero, para assim compreendê-lo melhor. 

 
221. Turn over the page and look at the layout and the structure. Then, choose the 
correct answers to complete the statements bellow. 
a) The text is:  

(   ) a graphic.   (   ) an infographic. 
b) The text contains: 
(   ) a main topic only.             (   ) a main topic and six subtopics. 
c) The structure of the text suggests that: 
(   ) exist some habits that can be beaten.  

(   ) there are no way to get away from bad habits. 
 

2. In pairs write down three ways you can get away from bad habits and help you to 
sleep well at night. 

 
Para esse momento, pontuamos, juntamente com os alunos, de que forma se 

estrutura um infográfico. Aspectos como as cores, as letras em destaque, a utilização de 
linguagem mais informal, frases na forma imperativa são características desse gênero. 
Ao utilizarem e perceberem esses fatos, os alunos poderão futuramente reconhecer 
esse gênero, entender para que ele serve, ou seja, qual é a sua finalidade e também 
poderão ter esse exemplo como base para quando precisar produzir o seu próprio 
infográfico. 
 
APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
A atividade foi aplicada por outro professor, de forma que, alguns aspectos que 

buscamos enfatizar nessa pesquisa não foram realmente abrangidos durante as aulas. 
No entanto, mesmo com alguns problemas, percebemos que, de uma forma geral, os 

                                                           
221. Vire a página e veja o layout e a estrutura. Em seguida, escolha as respostas corretas para completar as 

declarações abaixo. 

a) O texto é: () um gráfico. () uma infográfico. 

b) O texto contém: () apenas um tópico principal. () um tópico principal e seis subtópicos. 

c) A estrutura do texto sugere que: () existem alguns hábitos que podem ser combatidos. () não há como se 

afastar de maus hábitos. 

2. Em pares, anote três maneiras de se afastar de maus hábitos e ajudá-lo a dormir bem à noite. 
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alunos participaram da aula de forma ativa, e mesmo com a leitura de um gênero o qual 
eles ainda não conheciam, eles utilizaram os seus conhecimentos prévios e buscaram 
responder e compreender a atividade trabalhada. Dessa forma, a aula se tornou 
dinâmica e conseguimos alcançar o objetivo de que os alunos conhecessem o gênero, 
entendessem que a leitura em passos facilita a compreensão e percebessem 
características estruturais do gênero. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No âmbito dessa pesquisa, enfatizamos a importância do estudo dos gêneros, 

que, se abordados de forma detalhada, poderá suprir nos quesitos de compreensão e 
contextualização. Dessa forma, o aluno não precisaria que houvessem traduções 
detalhadas do texto, uma vez que ele buscaria compreender de uma forma geral. 

Esse método de leitura em passos, apesar de muitas vezes ser uma atividade que 
exija mais tempo, tem como principal objetivo que o aluno realmente compreenda o 
texto, e não só o leia. Na pré-leitura, o aluno precisa ter uma base para a compreensão 
do tema do gênero que irá ler, um conhecimento prévio, dessa forma, ele falará sobre 
o assunto do texto, sem nem mesmo ter lido. Na primeira leitura, o aluno observa o 
texto e o lê de forma geral, buscando compreender o sentido. Na segunda leitura, o 
aluno é induzido a pesquisar no texto informações específicas, para isso será necessária 
uma leitura detalhada, e na terceira leitura, o aluno responde questões em relação à 
estrutura do texto. 

Pontuamos que o ensino de língua inglesa através dos gêneros discursivos pode 
ajudar na compreensão dos alunos, pois a familiaridade com diversos tipos de gêneros 
pode resultar em uma melhor capacidade de alterar os modelos e criar outros tipos de 
novos enunciados. 
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USO DO SMARTPHONE PARA A LEITURA DE MEMES 
 

Idjane Mendes de Freitas Macêdo23 
 
 
RESUMO: Ler, na era digital, requer habilidades e estratégias, até então, não 
requisitadas. São novos gêneros, dentre eles os Memes, que surgem em novos 
ambientes e que os jovens usam com grande entusiasmo. O presente trabalho buscou 
analisar como ocorre a compreensão do gênero Meme, em Tecnologia Digital Móvel 
(TDM) e no impresso. Interessa-nos investigar as estratégias de leitura utilizadas por 
estudantes do 1º ano do ensino médio e os efeitos disso quando leem o gênero Meme. 
Como aporte teórico, recorremos à teoria dos gêneros, na perspectiva de Marcuschi 
(2004), (2008); aos aspectos relacionados ao Letramento Digital - propostos por Ribeiro; 
aos aspectos multimodais do gênero na perspectiva de Dionísio e Vasconcelos (2013), 
Caiado e Fonte (2015) e às estratégias de leitura propostas por Solé (1998) e Coscarelli 
(2017), (2016). A pesquisa foi de cunho qualitativo, do tipo estudo comparativo de casos. 
Elaboramos e aplicamos uma sequência didática (SD) para o trabalho com a leitura 
online, em dispositivos digitais móveis e a leitura no impresso, objetivando analisar a 
leitura de Memes no smartphone. Registramos, em um diário de observação, as 
estratégias utilizadas pelos estudantes para ler Memes. Posteriormente, realizamos 
uma entrevista semiestruturada com os sujeitos, objetivando analisar a leitura 
compreensiva do gênero Meme. Entendemos que a leitura em ambiente digital levanta 
muitos questionamentos em relação à língua, aos gêneros emergentes e às estratégias 
de leitura, bem como a articulação entre linguagem, ação social e tecnologia digital. 
Logo, analisar como se dá a leitura compreensiva do gênero Meme em Tecnologias 
Digitais Móveis é uma forma de compreender a influência que o ambiente digital exerce 
sobre os estudantes na leitura de gêneros emergentes. Concluímos que ler, no ambiente 
digital, requer novas estratégias, que se somam às estratégias de leitura no impresso e 
que exigem a prática de novas habilidades de leitura de diferentes gêneros, em 
diferentes dispositivos.    
PALAVRAS-CHAVES: Leitura; Estratégias de Leitura; Tecnologia Digital Móvel; Gênero 
Meme. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Afirmar que o ensino de língua deve ter por base o texto não é algo que cause 
espanto atualmente. No entanto, um grande percurso foi realizado a fim de que se 
compreenda o texto como lugar de interação. 

A virada pragmática, no final da década de 1970, trouxe um olhar para a língua 
como forma de comunicação social, interconectada com outras atividades. As ciências 
da linguagem avançam e a Linguística Textual se esforça para considerar o texto não 
mais como produto acabado, que deve ser analisado sintática ou semanticamente, mas 
como elemento constitutivo de uma atividade complexa, interconectada com outras 
atividades do ser humano. Com isso, o texto passa a ser processado a partir de 
estratégias cognitivas, sociointeracionais e contextualizadoras. Ou seja, texto é lugar de 
                                                           
23 Doutoranda em Ciências da Linguagem, pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP 
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interação e ler e compreender deixam de ser consideradas atividades individuais e 
passam a ser vistas como trabalho social.   

Com isso, a Linguística Textual amplia a noção de contexto, que agora constrói-
se, em grande parte, na própria interação. Consequentemente, o ensino de Língua 
Portuguesa sofre mudanças: o texto e o contexto passam a ser objeto de ensino, “indo 
para uma visão que desloca o interesse da ação do indivíduo sobre o texto para a 
inserção do sujeito na sociedade e no contexto de interpretação ligado à realidade 
sociocultural, dando menos ênfase ao texto em si” (MARCUSCHI,2008, p. 232).  

Aliada a essas mudanças, temos o uso das tecnologias digitais, que acarretaram 
a necessidade de investigar estratégias que contemplem as diferentes formas de ler com 
o uso de novas mídias. Acreditamos que a leitura do gênero digital deve ser realizada no 
ambiente digital, pois os alunos assim o fazem em suas práticas cotidianas. Quando 
trabalhamos, na escola, com blogs, e-mails, Memes, postagens no instagram devemos 
utilizar, então, tecnologias digitais.  Não seria apenas uma mudança de recursos, mas 
uma mudança para o “homo digitalis”, termo proposto por Tapscott (2006), a fim de 
denominar a geração digital, capaz não apenas de ler e compreender a informação, mas 
de “filtrar” a informação que realmente interessa. 

Na presente pesquisa, nos debruçamos sobre as seguintes questões: Quais são 
as estratégias de leitura utilizadas por alunos do 1º ano do ensino médio quando leem 
Memes impressos e quando leem Memes em smartphones (TD)? Que efeitos para a 
compreensão dos Memes essas estratégias provocam? 

Para tal, definimos como objetivo geral: Analisar as estratégias de leitura e seus 
efeitos para a compreensão do gênero Meme, em Tecnologia Digital da Informação e 
Comunicação (TDIC) e no impresso, em alunos do 1º ano do Ensino Médio. E como 
objetivos específicos: (i) Descrever as estratégias de leitura utilizadas por alunos, do 1º 
ano do ensino médio, quando leem Memes no smartphone e na folha de papel, (ii) 
Investigar, em alunos do 1º ano do ensino médio, os efeitos que a leitura de Memes, em 
TD e no impresso, provocam para a compreensão leitora do gênero. 

Partimos da hipótese de que o uso de dispositivos digitais na educação pode 
contribuir significativamente na formação de um aprendiz autônomo e criativo, capaz 
de ler e compreender textos com diversos recursos multimodais, tendo em vista que as 
TD estão presentes em nosso cotidiano e que possibilitam a interação dos indivíduos, 
estendendo a esses a capacidade de também serem autores do conhecimento. No 
entanto, percebe-se que as TD não são exploradas potencialmente em sala de aula, 
como motivadoras da leitura e para o estudo prático de gêneros textuais.  

A pesquisa consiste em propor sequências didáticas objetivando a leitura de 
Memes no papel e online. Para a leitura online, optamos pela utilização do dispositivo 
móvel smartphone devido ao seu alcance entre os alunos (todos os sujeitos da pesquisa 
possuíam um smartphone), às facilidades de sua utilização, e, também, pelo fato de 
possibilitar uma aprendizagem pessoal, incluir ferramentas para registro de dados e 
interação com o ambiente, bem como a disponibilidade de comunicação e o 
cotejamento da informação e da interpretação de resultados a partir de diversas fontes. 
Uma outra vantagem é a exploração da informação em contexto real, além da 
portabilidade e mobilidade propiciadas pelo smartphone. 
 Para uma melhor compreensão, o artigo está dividido em três partes assim 
distribuídas: A primeira parte trata sobre Leitura, abordando a leitura no impresso e a 
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leitura em tecnologias digitais; a segunda parte sobre a Metodologia utilizada e, por fim, 
a terceira parte apresenta o resultado das análises. 
 
LEITURA 
 

Um assunto que não se esgota no contexto acadêmico, na área de linguagens, é 
a leitura. Segundo os resultados do PISA24 (Programme for International Student 
Assessment) 2015, 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 de leitura, que é 
considerado o básico nessa área. As principais dificuldades estão relacionadas a integrar 
e interpretar informações. No entanto, o desempenho dos brasileiros foi bom em 
gêneros textuais que enfocam escritos do dia a dia e gêneros relacionados ao contexto 
digital, como e-mails e mensagens instantâneas. Isso comprova que o trabalho com a 
leitura na escola deve ser intensificado e que mais gêneros devem ser inseridos no 
cotidiano escolar, tendo em vista que a sua familiarização e o uso facilitam a 
compreensão.  

E como afirma Solé (1998), aprender a ler significa aprender e encontrar sentido 
na leitura, ser ativo ante a leitura, ter objetivos para ela, aprender a usar as estratégias 
de leitura e tudo isso requer que se ensine a ler utilizando essas estratégias. 
 
Leitura no impresso 

 
De acordo com Solé (1998), poder ler, isto é, compreender e interpretar textos 

escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma 
decisiva para autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento 
necessário para que nos manejemos com certas garantias em uma sociedade letrada. A 
escola é lugar de compartilhar conhecimentos e, nela, a criança e o adulto interagem 
numa relação social específica, a relação de ensino. O aluno é colocado diante da tarefa 
de compreender as bases dos conceitos sistematizados ou científicos e o professor é 
encarregado de orientar essa tarefa. Com isso, a autora defende que é preciso aprender 
e ensinar a ler na escola. 

A autora chama a atenção para o fato de que a maior parte das atividades 
escolares é voltada para avaliar a compreensão da leitura dos alunos e não para o ensino 
de estratégias que contribuam para a formação de um leitor competente. 

Entendemos que estratégias de leitura são, como propõe Solé (1998): 
“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.” (SOLÉ, 1998, p. 69-70). 

Com isso, a partir dos objetivos almejados, os procedimentos regulam a 
atividade das pessoas. Ou seja, as estratégias de leitura tem finalidades específicas e 
precisam ser ensinadas a fim de que seja garantida uma aprendizagem significativa da 
leitura. Sobretudo, os seus objetivos podem ser variados: pode-se ler para obter uma 
informação, que pode ser precisa ou geral, pode-se ler para aprender, para revisar, para 
praticar a leitura, para verificar o que aprendeu, entre outros.  Na verdade, ensinar 

                                                           
24 Disponível 
em:<//http:novaescola.org.br//brasil/estaciona/em/ciências/e/leitura/e/cai/em/matemática> 
Acesso em 01 dez. 2016.  
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estratégias de leitura é dotar os alunos dos recursos necessários para aprender a 
aprender. 

Assim, consideramos relevante elencar as estratégias responsáveis pelos efeitos 
da leitura no impresso, a fim de formar leitores autônomos.  
 
Estratégias de leitura no impresso 

 
Solé (1998) aponta para a necessidade do ensino de leitura com base em 

estratégias para o ‘antes’, o ‘durante’ e o ‘depois’ da leitura. Antes de ler, deve-se 
reconhecer o que já se sabe sobre o tema: antecipar o tema, a partir dos elementos 
paratextuais (como título, subtítulo, exame de imagens e aspectos multimodais), deve-
se fazer um levantamento do conhecimento prévio; deve-se estabelecer previsões, 
identificando aspectos do texto, como o suporte, o gênero e informações sobre o autor.  

Como sugere Solé (1998), mesmo na leitura independente, pode haver uma 
orientação para se chegar a uma compreensão. Vê-se, assim, um trabalho 
especificamente voltado para a leitura significativa, não apenas para a aquisição de 
informações, mas com estratégias que podem ser utilizadas, quando necessário, a fim 
de garantir uma compreensão leitora considerável. Com isso, aprender a ler significa 
encontrar sentido e interesse na leitura, ter objetivos para ela, usar estratégias para 
avançar na compreensão e ser ativo ante a mesma. Toda essa discussão comprova que 
o trabalho com esse eixo do ensino requer do professor um planejamento com objetivos 
claros, atividades relevantes, bem como, refletir, planejar e avaliar a própria prática.  

Para efeito de síntese, apresentamos abaixo uma tabela com as estratégias 
elencadas por Solé (1998): 

 
Tabela 1 – Estratégias de leitura 

A
N

TE
S 

D
A

 
LE

IT
U

R
A

 

 

• Antecipação do tema, a partir dos elementos paratextuais (como título, 
subtítulo, exame de imagens e aspectos multimodais),   

• Levantamento do conhecimento prévio;  

• Estabelecer previsões, identificando aspectos do texto, como o 
suporte, o gênero e informações sobre o autor.  

D
U

R
A

N
TE

 A
 L

EI
TU

R
A

 

• Confirmação, rejeição ou retificação das expectativas criadas antes da 
leitura;  

• Localização do tema/ideia principal;  

• Esclarecimento de palavras desconhecidas, a partir da inferência ou de 
consulta ao dicionário;  

• Formulação de conclusões implícitas;  

• Identificação de palavras-chave;  

• Busca de informação complementar;  

• Construção do sentido global;  

• Identificação de pistas que mostram a posição do autor;  

• Acesso a novas informações e referências a outros textos. 
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D
EP

O
IS

 D
A

 
LE

IT
U

R
A

 • Construção da síntese semântica do texto;  

• Registro escrito sobre o que se compreendeu;  

• Troca de impressões a respeito do texto lido; 

• Avaliação das informações ou opiniões do texto; 

• Avaliação crítica do texto.  

Fonte: Adaptado, pela pesquisadora, a partir de Solé (1998, p. 67-87). 
 
De fato, o trabalho com a leitura, com objetivos claros e não apenas como 

momento de avaliação, sempre será importante.  
Nessa perspectiva, a leitura compreensiva provoca efeitos, como propõe 

Kleiman (2004), em diversos momentos da leitura. Ao ativar o conhecimento prévio, por 
exemplo, o sujeito amplia o seu conhecimento linguístico e conhecimento de mundo, 
tendo em vista que, como afirma a autora, muito do que ativamos como conhecimento, 
advém da nossa memória, recriando, assim, o sentido do texto. Além disso, amplia a 
interação entre textos, pois o texto lido fará parte, agora, do repertório de 
conhecimentos.   

Ao se ter claro o objetivo da leitura, bem como a leitura de textos previsíveis, 
como os textos instrucionais, por exemplo, tem-se a capacidade de processar e 
memorizar mais facilmente informações sobre o texto. Como afirma Kleiman (2004, p. 
37): “na leitura de textos mais previsíveis, de não ficção, a leitura com objetivos bem 
definidos permitirá lembrar mais e melhor aquilo lido”. Esse conhecimento, 
denominado, pela autora, de conhecimento metacognitivo, é desenvolvido ao longo dos 
anos, a partir das várias leituras realizadas; ou seja, da ampliação de seu conhecimento 
de mundo. Como consequência, o desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento 
metacognitivo torna o sujeito capaz de formular hipóteses e reconhecer o sentido global 
do texto. Em suma, há uma ampliação do conhecimento prévio, tanto linguístico como 
de mundo, e a capacidade de controlar o conhecimento e de refletir sobre ele.  

Até os dias de hoje, a proposta de Solé (1998) é pertinente, apesar de tratar 
apenas de estratégias de leitura para textos verbais, impressos, que, no contexto de sua 
publicação, atendia às necessidades. Estávamos no final da década de 1990 e as 
pesquisas relacionadas à leitura ainda eram voltadas para a leitura no impresso. A web 
representava um sonho, ainda não concretizado, de criar um grande banco de dados 
com hiperligações que, mais adiante, iriam exigir outras estratégias de leitura. 

Com a ascensão da tecnologia digital, não temos como desconsiderar a explosão 
de novos gêneros textuais multimodais no meio digital. Ler, hoje, requer muito mais do 
que as estratégias mencionadas. Não seria o caso de ignorá-las, mas de inserir novas 
estratégias a textos que agora se apresentam numa tela, muitas vezes online, onde 
navegar é um pré-requisito, com o uso de vários recursos semióticos e não 
exclusivamente o modo verbal escrito. 

 
 Leitura online  
 

O século XXI trouxe vários avanços, dentre eles, os ambientes digitais, que nos 
apresentaram mudanças na cultura do letramento: cada vez mais, “as pessoas 
combinam recursos semióticos de novas maneiras e inventam novas relações entre 
linguagem e outros modos de construção de sentidos” (BARTON e LEE, 2015, p. 33).  
Novas habilidades são exigidas e, dentre elas, a capacidade de realizar multitarefas em 
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hipertextos, fazer a leitura em várias páginas da internet, conciliar, selecionar, relacionar 
e julgar informações dessas páginas. 

Cada vez mais, somos desafiados a ler, não mais apenas no impresso, mas em 
ambientes digitais. Vivemos num emaranhado em que mídias se influenciam, a ponto 
de muitas características dos gêneros digitais, na web, se parecerem com os gêneros no 
impresso e este também incorporar elementos do ambiente digital (RIBEIRO, 2012, p. 
28). 

Por um bom tempo, ler significou decodificar um texto, que, por sua vez, 
apresentava-se no papel, de forma linear. A partir da apropriação de novas teorias 
Linguísticas e Pedagógicas pela escola, concomitantemente ao avanço da tecnologia 
digital, ler passou a significar mais que decodificar e outras estratégias tiveram que ser 
inseridas para a compreensão do texto, além das propostas por Solé (1998), 
anteriormente identificadas nessa pesquisa.  

Novas relações entre língua/linguagem/leitura, aliadas ao meio digital, 
propiciam novas práticas textuais, como afirma Costa (2000, p. 22): “O leitor não é um 
mero consumidor passivo, mas um produtor do texto que está lendo, tendo em vista 
que, agora, escolhe seu itinerário de navegação”. Com isso, não estamos 
desconsiderando as estratégias de leitura propostas por Solé para o texto escrito; mas 
estamos incorporando a essas, outras, também importantes, que se relacionam ao ler e 
ao navegar na web. Algumas até se repetem, como veremos mais adiante. 

É conveniente destacar que a leitura em ambientes digitais é mais complexa 
porque inclui muitas habilidades, dentre elas, a navegação. Envolve lidar com diferentes 
tipos de conhecimentos prévios, que vão da seleção de links relevantes ao 
estabelecimento de conexões entre os textos e páginas da web visitadas, tudo ao 
mesmo tempo. (COSCARELLI; COIRO, 2014).  

Ao abrir uma rede social, somos convidados a ler textos multimodais, “curtir”, 
“comentar”, “compartilhar”, compreender vários links, participar de bate-papos, entre 
outros; tudo de uma só vez e ao mesmo tempo, como podemos observar a seguir: 

 
Figura 1: Página de Facebook 
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Fonte: Página da pesquisadora na Rede Social Facebook. Disponível 
em:<https://www.facebook.com/idjanemendes >. Acesso em 15 jan. 2017. 

 
Para ler a página de Facebook, referente à figura 1, somos levados a selecionar 

ações, de acordo com o objetivo da leitura. Para obter informações, clico no Feed de 
notícias, para estabelecer um diálogo, acesso o link de bate-papo; caso queira jogar, 
pode-se acessar a parte de “Seus Jogos”, ou ainda, abrir novos “Jogos recomendados”. 
Estes e outros recursos apresentam-se disponíveis, simultaneamente, na tela e o papel 
do leitor, em ambiente digital, amplia-se, sendo, muitas vezes, necessário realizar 
multitarefas.   

O conhecimento, hoje, é compartilhado instantaneamente e cabe ao leitor fazer 
um julgamento do que é pertinente, ou, até mesmo, verdadeiro, no que é postado. 
Nesse contexto, procurar, sintetizar e divulgar são ações recorrentes e cabe à escola 
apoiar os alunos nas práticas produtivas de leitura na internet e a melhorarem as 
competências como leitores de diferentes gêneros textuais em variados suportes: 
celulares, tablets, computadores etc.  

Como afirma Ribeiro (2012, p. 27): “As mídias, modernas ou tradicionais, se 
tocam umas às outras, ou seja, não são indiferentes umas em relação à existência das 
outras e a seus efeitos”. O digital sofre influência do impresso, assim como o impresso 
é influenciado pelo digital. É muito comum encontrarmos, na tela, gêneros textuais que 
tem, ao menos uma mínima parte, semelhante ao impresso.   

Ribeiro (2012, p. 29) afirma: 
 

O leitor da atualidade dispõe de mais formatos de texto, em suportes 
ainda mais diversos do que leitores de outras épocas. Além do livro, 

https://www.facebook.com/
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há o cinema, a televisão, a web, os telefones celulares, entre outras 
possibilidades. 
 

O que mudam, agora, são as estratégias utilizadas para ler e compreender o 
texto, que, em alguns momentos, aproximam-se das estratégias de leitura no impresso. 
O que devemos ter claro é que leitores habilidosos são aqueles que compreendem 
textos, ora no impresso, ora no digital. O grande diferencial serão as estratégias 
utilizadas para realizar a leitura compreensiva do texto, que, em mídias digitais online, 
mostram-se, no nosso entendimento, mais complexas, pois envolvem outros 
procedimentos, como veremos no item a seguir. 

 
Estratégias de leitura online 
 

É certo que não se pode criar “receitas prontas” para o trabalho com a leitura, 
pois ela é um processo complexo e não há um conjunto básico de estratégias que podem 
ser aplicadas em todas as situações; isso dependerá do objetivo da leitura, do gênero, 
do suporte, dentre outros aspectos. E, no caso da leitura online, reconhecemos que as 
estratégias convencionais aliam-se às estratégias de leitura do texto digital. Agora são 
levados em conta o formato hipertextual digital, a multimodalidade, as novas dimensões 
de leitura, como os hipertextos que carregam hiperlinks e outros recursos semióticos, 
as múltiplas fontes de leitura, bem como as múltiplas tarefas. O navegar no meio digital 
requer dos leitores algumas habilidades como: acessar textos, integrar informações, 
verificar links heterogêneos, manter a coerência local e global, avaliar a qualidade e a 
credibilidade dos textos, bem como usar dispositivos de navegação. (COSCARELLI e 
COIRO, 2014) 

Com isso, encontrar e avaliar informações, integrá-las e sistematizá-las tornam-
se estratégias básicas para a leitura online.  Acreditamos que nossos jovens leem cada 
vez mais pela internet e o ensino da leitura na era digital envolve ajudar os alunos a 
serem bons leitores de diferentes gêneros de textos que são escritos por diferentes 
autores, em diferentes suportes de apoio.  

Os leitores dessa geração digital precisam de oportunidades regulares para 
praticar e desenvolver essas habilidades como parte de suas práticas naturais.  Muitos 
ficam na superficialidade do texto por não encontrarem na escola um espaço para o 
trabalho com a leitura online. Não seria o caso de didatizar a leitura online, mas de dar 
um foco ao que se lê. Como afirmam Coscarelli e Coiro (2014, p. 772): “o ensino da 
leitura na era digital envolve ajudar os alunos a serem bons leitores de diferentes tipos 
de textos”, oportunizando momentos para praticar e desenvolver essas habilidades 
como práticas de leitura naturais. O importante é incluir textos digitais, com finalidades 
claras, nas aulas de leitura, a fim de desenvolver novas habilidades.  

Coscarelli e Coiro (2014) e Coscarelli (2017) ressaltam que, para ler online, os 
estudantes precisam desenvolver três habilidades fundamentais: localizar e avaliar 
informações, sintetizar e integrar informações e refletir sobre essas informações. As 
habilidades envolvidas nessas três categorias foram desmembradas pela autora e são 
apresentadas na tabela a seguir a título de síntese: 

 
Tabela 2 – Estratégias de leitura online 

 
HABILIDADES ESTRATÉGIAS 
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• Localizar e Avaliar 
informações 

• Identificar o autor de uma fonte de informação;   

• Identificar o status / o conhecimento / o acesso à informação do 
autor;   

• Identificar os motivos e as tendências (viés) do autor para produzir e 
compartilhar aquela informação;  

• Avaliar confiabilidade das informações com base na análise da 
autoria;   

• Identificar e considerar a situação ou o contexto (por exemplo, lugar, 
tempo e cultura) dentro do qual a informação é produzida e 
distribuída;   

• Avaliar a informação com base nesta situação ou contexto;   

• Identificar as informações do documento (por exemplo, editor, estilo 
de linguagem);   

• Avaliar a confiabilidade de informações com base na análise das 
informações do documento;   

• Identificar e analisar a perspectiva do produtor do conteúdo: quem 
está apresentando o quê, a quem e por quê; 

• Identificar objetivos retóricos (por exemplo, a intenção / o propósito, 
o público alvo);   

• Avaliar a confiabilidade de informações com base nos objetivos 
retóricos do material;   

• Determinar a veracidade da informação;   

• Perceber os motivos implícitos da criação dos sites;   

• Inferir as fontes de autoridade implícitas nas reivindicações feitas 
pelos autores do site. 

 

• Sintetizar e integrar 
informações 

• Comparar informações entre as fontes, em busca de 
consistência e relevância para a realização da tarefa de 
investigação;   

• Determinar se as informações estão em consonância, dissonância ou 
se complementam;   

• Comparar evidências de diferentes fontes;   

• Determinar, entre as fontes, que evidências são consistentes e quais 
são inconsistentes;   

• Perceber a relação entre as informações provenientes de diversas 
fontes;   

• Integrar diferentes abordagens de uma mesma situação, ideia ou 
tópico e conciliar similaridades e discrepâncias encontradas entre as 
informações;   

• Combinar e organizar teses / afirmações e argumentos / evidências;    

• Articular informações de diferentes fontes;   

• Articular argumentos de diferentes fontes em um conjunto coerente 
de argumentos (a favor e/ou contra);   

• Identificar, relacionar e avaliar informações e argumentos 
discrepantes;   

• Relacionar alegações e comprovações (evidências);   

• Posicionar-se a favor de determinadas alegações e argumentações;   

• Construir um raciocínio lógico contra outras reivindicações e 
argumentos. 

 

• Refletir sobre as 
informações 

• Levantar hipóteses e construir modelos baseados em informações 
parciais ou fragmentadas;   

• Compreender os problemas, a partir de múltiplos pontos de vista, a 
fim de assimilar informações e construir uma resposta adequada à 
situação; 
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• Avaliar criticamente os prós e os contras de uma argumentação, 
mesmo quando os argumentos não são explicitamente 
apresentados;   

• Distinguir fato de ficção, documentação de argumentação, real de 
falso e elucidação de propaganda. 

Adaptado, pela pesquisadora, a partir de Coscarelli e Coiro (2014, p. 768-771) 

 
Note-se que a leitura online não é um processo tão simples e essa complexidade 

deve-se ao fato de unir as estratégias de leitura convencionais a novas estratégias de 
leitura online, a fim de garantir a compreensão de um texto que se une a outros, 
quebrando a linearidade da maior parte dos textos impressos, conciliando informações, 
gerenciando e rastreando fontes diferentes.  

De fato, durante a navegação, leitores proficientes no meio digital, basicamente, 
procuram informações, selecionam links e estabelecem conexões entre textos e páginas 
da web. Na verdade, leitores críticos buscam conhecimento; enquanto leitores menos 
experientes são apenas exploradores de recursos, buscando informações superficiais 
em um número limitado de telas. 

Para a construção de uma representação mental do texto, o leitor crítico realiza 
processos nada simples, quase que concomitantemente: ao ler um texto online, verifica 
links, integra informações, avaliando a qualidade e a credibilidade de outros textos, 
mantém a coerência local e globalmente, além de utilizar dispositivos de navegação.  

Apresentamos, a seguir, um quadro, a título de síntese, com as estratégias 
propostas por Solé (1998), para a leitura no papel, e as estratégias propostas por 
Coscarelli e Coiro (2014) para a leitura online. 
 

Tabela 3 – Síntese das estratégias de leitura no impresso e online 
 

Estratégias de leitura no impresso, 
propostas por Solé (1998) 

Estratégias de leitura online, com base 
em Coscarelli e Coiro (2014) 

Antes da leitura: 

• Antecipação do tema, a partir dos elementos 
paratextuais (como título, subtítulo, exame de 
imagens e aspectos multimodais);   

• Levantamento do conhecimento prévio;  

• Estabelecimento de previsões, identificando 
aspectos do texto, como o suporte, o gênero e 
informações sobre o autor. 

Localizar e avaliar informações: 
 

• Identificar o autor de uma fonte de 
informação;   

• Identificar o status / o conhecimento / o 
acesso à informação do autor;   

• Identificar os motivos e as tendências (viés) 
do autor para produzir e compartilhar aquela 
informação;  

• Avaliar confiabilidade das informações com 
base na análise da autoria;   

• Identificar e considerar a situação ou o 
contexto (por exemplo, lugar, tempo e 
cultura) dentro do qual a informação é 
produzida e distribuída;   

• Avaliar a confiabilidade de informações com 
base na análise das informações do 
documento;   

• Identificar e analisar a perspectiva do 
produtor do conteúdo: quem está 
apresentando o quê, a quem e por quê; 

• Avaliar a confiabilidade de informações com 
base nos objetivos retóricos do material;   
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• Perceber os motivos implícitos da criação dos 
sites;   

• Inferir as fontes de autoridade implícitas nas 
reivindicações feitas pelos autores do site. 
 

 
Durante a leitura: 

• Confirmação, rejeição ou retificação das 
expectativas criadas antes da leitura;  

• Localização do tema/ideia principal;  

• Esclarecimento de palavras desconhecidas, a 
partir da inferência ou de consulta ao 
dicionário;  

• Formulação de conclusões implícitas;  

• Identificação de palavras-chave;  

• Busca de informação complementar;  

• Construção do sentido global;  

• Identificação de pistas que mostram a posição 
do autor;  

• Acesso a novas informações e referências a 
outros textos. 

 

 
Localizar e avaliar informações: 

• Avaliar a informação com base nesta situação 
ou contexto;   

• Identificar as informações do documento (por 
exemplo, editor, estilo de linguagem);   

• Identificar objetivos retóricos (por exemplo, a 
intenção / o propósito, o público alvo);   

• Determinar a veracidade da informação; 
 
Sintetizar e integrar informações: 

• Comparar informações entre as fontes, em 
busca de consistência e relevância para a 
realização da tarefa de investigação;   

• Determinar se as informações estão em 
consonância, dissonância ou se 
complementam;   

• Comparar evidências de diferentes fontes;   

• Determinar, entre as fontes, que evidências 
são consistentes e quais são inconsistentes;   

• Perceber a relação entre as informações 
provenientes de diversas fontes;   

• Integrar diferentes abordagens de uma 
mesma situação, ideia ou tópico e conciliar 
similaridades e discrepâncias encontradas 
entre as informações;   

• Combinar e organizar teses / afirmações e 
argumentos / evidências;    

• Articular informações de diferentes fontes;   

• Articular argumentos de diferentes fontes em 
um conjunto coerente de argumentos (a 
favor e/ou contra);   

• Identificar, relacionar e avaliar informações e 
argumentos discrepantes;   

• Relacionar alegações e comprovações 
(evidências);   

• Posicionar-se a favor de determinadas 
alegações e argumentações;   

• Construir um raciocínio lógico contra outras 
reivindicações e argumentos. 
 

 
Após a leitura: 

• Construção da síntese semântica do texto;  

• Registro escrito sobre o que se 
compreendeu;  

• Troca de impressões a respeito do texto lido; 

• Avaliação das informações ou opiniões do 
texto; 

• Avaliação crítica do texto. 
 

 
Refletir sobre as informações: 

• Levantar hipóteses e construir modelos 
baseados em informações parciais ou 
fragmentadas;   

• Compreender os problemas, a partir de 
múltiplos pontos de vista, a fim de assimilar 
informações e construir uma resposta 
adequada à situação; 
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• Avaliar criticamente os prós e os contras de 
uma argumentação, mesmo quando os 
argumentos não são explicitamente 
apresentados;   

• Distinguir fato de ficção, documentação de 
argumentação, real de falso e elucidação de 
propaganda. 

 
A partir das estratégias de leitura propostas por Solé (1998) e por Coscarelli e 

Coiro (2014), temos a percepção de como ler online apresenta-se como algo bem mais 
complexo, envolvendo habilidades como localizar, avaliar, sintetizar, integrar e refletir 
sobre as informações, a partir de leituras entre textos. Não se quer, assim, polarizar a 
leitura no impresso e a leitura em ambiente digital. Na verdade, a leitura digital requer 
do leitor habilidades que envolvem a navegação, localização, seleção e avaliação de 
informações.    

Por conseguinte, as estratégias básicas para a leitura online sugeridas por 
Coscarelli e Coiro (2014), apresentadas anteriormente, mostram-se bastante relevantes 
para o trabalho com a leitura em ambiente digital. Além disso, apresentam-se bem mais 
complexas que as propostas por Solé (1998) para o texto escrito, pois torna-se cada vez 
mais forte a relação entre imagem, palavra e som para a compreensão de textos. Ser 
letrado, hoje, não é apenas compreender textos verbais; não se consegue mais falar de 
apenas uma linguagem, um letramento. Como afirma Rojo (2012, p. 116):  

 
Há uma multiplicidade de linguagens, que, muitas vezes, se 
entrelaçam e que são chamadas na modernidade como 
multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos. É aí 
que se encontra o desafio da modernidade: a compreensão pode, ou 
não, partir do texto verbal e o maior desafio consiste em compreender 
como vários letramentos e tradições culturais combinam modalidades 
semióticas para construir significados. São novos tempos, novas 
tecnologias, novos textos, novas linguagens. 
 

Os novos recursos, em novos suportes fazem surgir novos gêneros textuais pela 
transmutação de outros já existentes, requerem um leitor crítico, sintonizado com seu 
meio social que possa desconfiar de textos e informações advindas dele, enfim um novo 
leitor, capaz não mais de, somente, memorizar, mas de reconhecer dados diante do 
repertório de textos apresentados em diversos formatos. Como afirma Ribeiro (2011): 

 
[...] o leitor, cada vez mais letrado, deve ganhar a versatilidade de lidar 
com todos os gêneros, de maneira que não tenha a sensação de 
completo estranhamento quando tiver contato com novas 
possibilidades de texto ou de suporte. (RIBEIRO, 2011, p. 135) 
 

No mundo da cibercultura, em que tudo está conectado, onde a informação 
circula rapidamente, de forma dinâmica e mais livre, a internet vem proporcionar uma 
grande oferta para a aquisição do saber, um oceano de informações disponíveis com 
facilidade de acesso e de produção de novos gêneros, agora, em ambientes digitais.  

Como podemos observar, é numerosa a lista de gêneros emergentes no 
ambiente digital. Dentre eles, o gênero Meme, que se propõe a expor situações com 
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temática social, política e econômica, de forma cômica, com o uso de recursos 
multimodais em ambiente digital. A escolha por esse gênero de texto deu-se por 
considerar que ele pode ser usado de forma a motivar discussões linguísticas e 
discursivas sobre a contemporaneidade e por ser um gênero emergente que apresenta, 
em sua materialidade, textos que se integram muito bem às mídias digitais. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A seguir, propusemo-nos a descrever o caminho trilhado para consubstanciar o 
objetivo geral, proposto nessa pesquisa, que consistiu em analisar as estratégias de 
leitura e seus efeitos para a compreensão do gênero Meme, em Tecnologia Digital da 
Informação e Comunicação (TDIC) e no impresso em alunos do 1º ano do Ensino Médio. 

Para tal fim, elaboramos e aplicamos duas sequências didáticas, uma no formato 
impresso e outra com orientações para os alunos acessarem os links. Tanto a aplicação 
da SD, como as respostas dadas às questões serviram de material para a análise do que 
nos propusemos nos objetivos específicos: (i) descrever as estratégias de leitura 
utilizadas por alunos, do 1º ano do ensino médio, quando leem Memes no smartphone 
e na folha de papel; (ii) investigar, em alunos do 1º ano do ensino médio, os efeitos que 
a leitura de Memes, em TD e no impresso, provocam para a compreensão leitora do 
gênero. 

As estratégias de ação para essa pesquisa apresentaram as seguintes etapas: 
1. Elaborar duas sequências didáticas que envolvessem questões de 

compreensão de texto, objetivando identificar e analisar estratégias de 
leitura, propostas por Solé (1998) e outras, relacionadas, especificamente à 
leitura digital, propostas por Coscarelli e Coiro (2014), bem como seus efeitos 
para a compreensão leitora e questões relacionadas às especificidades do 
gênero Meme, como o contexto de produção, seus elementos 
composicionais, linguísticos, entre outros, que possam contribuir para a 
compreensão do gênero. 

2. Dividir a aplicação da sequência didática em dois momentos, com a aplicação 
das atividades de dois em dois sujeitos, a fim de observar mais 
minuciosamente as estratégias de leitura utilizadas.  

3. Descrever as estratégias de leitura utilizadas pelos alunos a partir de um 
diário de observação e entrevista semiestruturada, logo após a leitura dos 
Memes em TDM e no impresso.  

4. Interpretar e analisar qualitativamente os dados coletados, questão por 
questão, dando ênfase às respostas e estratégias mais relevantes. 

5. Investigar, a partir das anotações no diário de observação e das respostas 
dos alunos às entrevistas, os efeitos provocados pela leitura compreensiva 
realizada em TD e no impresso do gênero Meme. 

 
ANÁLISE DOS DADOS 

  
Com base nas análises realizadas, apresentamos, em forma de tabela, o 

levantamento das estratégias e efeitos da leitura no impresso e para a leitura online. 
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Tabela 4 – Estratégias e efeitos da leitura no impresso 

Q
U

ES
TÃ

O
 

 
 

Objetivos 

 
 

Estratégias utilizadas 

 
 

Efeitos da leitura 

 
01 

 
Identificar a ideia central de 
um texto; 
Expressar opinião sobre o 
Meme. 

 
Ativar o conhecimento prévio; 
Formular previsões sobre o 
conteúdo dos Memes. 

 
Atribuir significado ao que leu; 
Ampliar suas experiências, 
ampliando, assim, seu 
conhecimento prévio. 

 
02 

 
Identificar as características 
dos Memes; 
Diferenciar ironia de 
sarcasmo. 

 
Esclarecer dúvidas sobre as 
características dos Memes; 
Resumir as ideias do texto; 

 
Ampliar o conhecimento sobre o 
gênero Meme; 
Desenvolver o senso crítico; 
Utilizar inferências num nível 
mais elaborado. 

 
04 

 
Identificar os elementos 
organizacionais, a linguagem 
e a finalidade dos gêneros 
Meme e Charge, a fim de 
compará-los e encontrar 
pontos em comum, como a 
finalidade, o conteúdo 
temático e seu aspecto 
multimodal   
Diferenciar Meme de Charge 

 
Identificar a ideia principal do 
texto; 
Esclarecer possíveis dúvidas; 
Formular perguntas sobre o 
texto; 

 
Ampliar o conhecimento sobre o 
gênero Meme, reconhecendo 
seus elementos organizacionais, 
bem como o seus aspecto 
multimodal. 
Expressar opiniões de forma mais 
convincente 

 
05 

 
Comparar Meme com 
Charge 

 
Identificar a ideia principal; 
Relacionar com outros textos já 
lidos do mesmo gênero. 

 
Ampliar o conhecimento sobre o 
gênero Meme; 

 
06 

 
Comparar Meme com 
Charge 

 
Identificar a ideia principal; 
Relacionar com outros textos já 
lidos, do mesmo gênero; 
 

 
Atribuir significado ao que leu 
Desenvolver maior autonomia 
com relação ao que lê. 
 

 
Tabela 5 – Estratégias e efeitos da leitura online 

Q
U

ES
TÃ

O
 

 
 

Objetivos 

 
 

Estratégias utilizadas 

 
 

Efeitos da leitura 
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01 

 
Identificar a ideia central de 
um texto; 
 
Expressar opinião sobre o 
Meme, postando um 
comentário em rede social; 

 
- Comparar informações, lendo 
os comentários postados,  
- Avaliar as informações com 
base no contexto e nas fontes  
 - Articular informações em 

diferentes comentários. 
- Identificar e analisar a 
perspectiva do produtor do 
conteúdo (no caso, S1): o quê 
está apresentando, a quem e por 
quê; 
- Formar um leitor proficiente 
com o uso do smartphone,  
- Produzir mais conhecimento 
dom o acesso a internet,  
- Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos 
(comentários encontrados),    
- Ter uma visão crítica sobre os 
comentários postados  
- Articular informações de 
diferentes fontes, bem como  
-Relacionar alegações e 
comprovações (evidências) 

 
-Formar um leitor proficiente com 
o uso do smartphone,  
-Produzir mais conhecimento 
dom o acesso a internet,  
-Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos 
(comentários encontrados),  
-Ter uma visão crítica sobre os 
comentários postados.   
-Formar um leitor proficiente com 
o uso do smartphone,  
-Produzir mais conhecimento 
dom o acesso a internet,  
-Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos 
(comentários encontrados),  
-Ter uma visão crítica sobre os 
comentários postados  
-Favoreceu a um número 
ilimitado de informações e (vi) 
desenvolveu a interação, ao 
compartilhar/curtir/ responder 
comentários. 
 

 
02 

 
Diferenciar ironia de 
sarcasmo 

 
-Perceber os motivos implícitos 
da criação dos Memes;  
-Identificar o objetivo proposto 
pelo Meme. 
 

 
- Permitir que façam melhores 
conexões e integrações entre os 
textos apresentados;  
-Construir sentidos e significados 

 
05 

 
Comparar Meme com 
Charge 

 
-Levantar hipóteses e construir 
modelos baseados em 
informações parciais ou 
fragmentadas 
 

 
-Produzir conhecimento com o 
acesso à internet,  
-Contribuir para a construção do 
conhecimento; 
-Atualizar o conhecimento. 

 
O quadro revela que as estratégias de leitura para o online são bem mais amplas, 

exigindo muito mais do leitor. Assim, para efeito de comparação, apresentamos as 
estratégias de leitura no impresso e no meio digital, a fim de comprovar o quão 
complexo representa ler no formato digital. Vale salientar que para o online, além das 
estratégias do impresso, encontramos outras mais. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a análise dos dados, chegamos à conclusão de que, quanto maior a 
familiaridade com o gênero e com a tecnologia digital, mais seguros mostram-se os 
sujeitos em responder às questões.  

Convém destacar que, apesar da orientação para a sequência didática versão 
impressa ser respondida com consulta apenas às informações no papel, muitos queriam, 
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a todo instante, consultar o smartphone, a fim de exemplificar o que estava sendo 
solicitado. Isso demonstra o quão limitada fica a leitura de um gênero emergente do 
ambiente digital, transposto para o papel, como, assim, frequentemente, faz a escola. 
Em vários momentos, tivemos que esclarecer que a análise se restringia aos Memes ali 
apresentados. Em verdade, tal caso se justifica como consequência da explosão 
tecnológica, como afirma Zacharias (2016, p. 23): “A expansão das tecnologias da 
informação e da comunicação vem transformando a vida em sociedade e alterando 
nossa relação com os textos”. Cada vez mais relacionamos informações e, muitas dessas, 
advém do contato com ambientes digitais. 

Ao realizar a SD versão digital, embora tivessem recebido a orientação de 
analisar apenas os Memes ali especificados, os sujeitos mostraram-se mais desenvoltos 
e outros Memes eram acessados com o propósito de obter mais informações que 
corroborassem com o seu pensamento. Zacharias (2016) já afirmava que, quando os 
alunos acessam mais a internet, os textos impressos deixam de ser os únicos objetos de 
leitura presentes na escola. Por isso, a escola deve funcionar como mais um espaço para 
uso do ambiente digital. 

Diante do exposto, o que, até então, apresentamos é uma visão do que 
representou a aplicação de sequência didática com e sem o uso da tecnologia digital, 
chegando à conclusão de que ler no ambiente digital requer novas habilidades e 
estratégias de leitura, que se somam às estratégias do impresso e exigem um leitor 
capaz de localizar, avaliar, sintetizar, integrar, interagir e refletir sobre as informações 
acessadas em múltiplas fontes.  
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