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Retrato da verbo-visualidade em livros didáticos do Ensino Fundamental: uma abordagem 

dialógica 

 

Elizangela Patrícia Moreira da Costa 

 

RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo geral compreender como os enunciados constituídos na/pela verbo-visualidade como 

plano de expressão, presentes em duas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa (LDP) do Ensino 

Fundamental, podem colaborar para a formação de um leitor crítico, nessa fase de ensino em que as capacidades 

leitoras estão em pleno desenvolvimento. O corpus foi constituído por duas coleções destinadas ao 3º e 4º ciclos 

(6º ao 9º anos)  do Ensino Fundamental, a saber: Para viver juntos: português, da Editora SM, e Português: 

linguagens, da Editora Saraiva, editadas em 2012, indicadas pelo Programa Nacional do Livro didático – PNLD – 

(BRASIL, 2013) e selecionadas a partir da escolha de professores de Língua Portuguesa de duas escolas públicas 

de Cuiabá-MT. O interesse pelo assunto foi motivado pelos resultados advindos da pesquisa de Mestrado em 

Estudos da Linguagem, realizada na UFMT (COSTA, 2011). Nela, os objetos constituídos foram os LDP do 

Ensino Médio para compreender como a inserção de gêneros que aliam as materialidades verbal e visual em sua 

composição contribuía para a formação leitora de jovens estudantes dos anos finais da educação básica. Observou-

se, na dissertação, a escassez de gêneros visuais e verbo-visuais em atividades específicas de leitura e sua 

abordagem revelou-se pouco profícua para a mobilização de capacidades leitoras para as suas especificidades. 

Nesta investigação, dando continuidade aos estudos iniciais, tomou-se como objeto o LDP do Ensino Fundamental. 

Partiu-se da hipótese de que as abordagens dos gêneros discursivos que se constituem no/pelo plano verbo-visual, 

presentes nas coleções do Ensino Fundamental, não colaborariam para a formação leitora dos jovens estudantes 

desse nível de ensino. Defende-se a tese de que considerar a dimensão verbal e a visual de um enunciado como 

única e indissolúvel, nas abordagens de leitura referentes aos gêneros discursivos verbo-visuais, no projeto 

didático-pedagógico dos livros didáticos selecionados, contribuirá para um bom trabalho de formação leitora dos 

jovens estudantes que tiverem acesso a esses livros na educação básica brasileira. Para tanto, fundamenta-se o 

trabalho na teoria dialógica da linguagem de Bakhtin e o Círculo, nas concepções de enunciado concreto, relações 

dialógicas e compreensão ativa e criadora, aliando-os aos estudos sobre a dimensão verbo-visual do enunciado 

desenvolvidos por Brait (2009; 2012). Trata-se de uma pesquisa de análise documental de abordagem dialógica. 

Para desenvolvê-la, foram analisados os gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual inseridos nos 

objetos selecionados, buscando observar de que forma sua abordagem pode contribuir para a formação de alunos 

que respondam às demandas leitoras do mundo contemporâneo. Dessa maneira, buscou-se resposta para as 

seguintes questões de investigação: 1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão 

presentes em duas coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental? 2. Como se dá o tratamento da 

materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 3. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas 

atividades selecionadas, pode contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento 

de capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual? Este trabalho justifica-se pela 

necessidade de refletir sobre o lugar da verbo-visualidade nos livros didáticos de Língua Portuguesa e na formação 

leitora de jovens estudantes das escolas brasileiras. O resultado das análises apontou para a escassez de enunciados 

verbo-visuais em atividades específicas de leitura, revelando que a sua inserção em atividades cujo objetivo seja a 

formação leitora do aluno pouco contribui para o reconhecimento da dimensão verbo-visual do enunciado como 

indissolúvel, o que inviabiliza o desenvolvimento de capacidades especiais para a leitura de enunciados verbo-

visuais. Diante de tal resultado, formulou-se uma atividade de prática de leitura como contribuição desta 

investigação ao professor e aos pesquisadores da área de ensino de língua materna e como proposição de um 

caminho possível para o ensino-aprendizagem de leitura crítica, a partir da observação e consideração da 

materialidade verbo-visual do enunciado como indissolúvel, possibilitando, desse modo, o desenvolvimento de 

capacidades para a sua compreensão de forma ativa e criadora.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático; leitura; verbo-visualidade; Ensino Fundamental. 

 

 



 

 

 

 

Portray of verbal-visuality in textbooks of Elementary School: a dialogical approach 

 

Elizangela Patrícia Moreira da Costa 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims at understanding how the utterances constituted in/by verbal-visuality as expression 

plan, present in two collections of Portuguese Language textbooks (LDP) of Elementary School, can 

collaborate to the formation of a critical reader, in this phase of teaching in which the reading capabilities 

are in full development. The corpus consisted of two collections designed to the third and fourth cycles 

(6th to 9th years) of Elementary School, namely: To live together: Portuguese, from SM Publisher, and 

Portuguese: languages, from Saraiva Publisher, published in 2012, recommended by the National 

Program of the Textbook – PNLD – (BRAZIL, 2013) and selected from the choice of Portuguese 

teachers of two public schools of Cuiabá-MT. The interest for the subject was motivated by the results 

arising from the Master research in Language Studies, carried out in the UFMT (Federal University of 

Mato Grosso) (COSTA, 2011). The objects consisted of the High School LDP to understand how the 

inclusion of genres which link verbal and visual materiality in its composition contributed to the reading 

skills education of young students from the final years of basic education. In the dissertation, it was 

observed the scarcity of visual and verbal-visual genres in specific reading activities and its approach 

proved itself little fruitful to mobilize reading capabilities to their specificities. In this investigation, 

proceeding with the initial studies, it was taken as object the LDP of Elementary School. It has been 

assumed that approaches of discursive genres which are constituted in/by the verbal-visual plan, present 

in the Elementary School collections, would not collaborate for the reading skills education of young 

students at this educational level. It is argued that considering the verbal and the visual dimension of an 

utterance as unique and indissoluble, in reading approaches in relation to verbal-visual discursive genres, 

in the teaching-learning project of selected textbooks, will contribute to a good work of reading skills 

education of young students who have access to these books in the Brazilian basic education. Therefore, 

the work is based on the dialogical language theory by Bakhtin and the Circle, in the conceptions of 

concrete utterances, dialogical relationships and active and creative understanding, combining them to 

the studies of verbal-visual dimension of the utterance developed by Brait (2009; 2012). It is a research 

of documental analysis of dialogical approach. In order to develop it, discursive genres constituted in/by 

verbal-visual plan included in the selected objects were analyzed, seeking to observe in which way its 

approach can contribute to educate students in response to the reading demands of the contemporary 

world. Thus, answers were sought to the following questions of investigation: 1. Which discursive 

genres constituted in/by the verbal-visual plan are present in two collections of LDP from the 6th to the 

9th years of Elementary School? 2. How is the verbal-visual materiality in the selected LDP treated? 3. 

How does the treatment of verbal-visual materiality, in the selected activities, can contribute to the active 

and creative understanding of the text and for the development of reading capabilities for the 

specificities of a verbal-visual utterance? This study is justified due to the need of reflecting on the place 

of verbal-visuality in Portuguese textbooks and reading skills education of young students in Brazilian 

schools. The result of the analyses pointed to the scarcity of verbal-visual discourses in specific reading 

activities, revealing that the inclusion in activities whose aim is the reading skills education of the 

student brings little contribution to the recognition of the verbal-visual dimension of the utterance as 

indissoluble, which render impossible the development of special capabilities for the reading of verbal-

visual utterances. In light of this, an activity of reading practice was formulated as contribution of this 

investigation to the teacher and researchers in the area of mother-tongue teaching and as a proposition 

of a possible way to teaching-learning of critical reading, from the observation and consideration of 

verbal-visual materiality of the utterance as indissoluble, thus, making it possible the development of 

capabilities for its understanding in an active and creative way. 
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INTRODUÇÃO  

  

 

Esta investigação se insere no âmbito da Linguística Aplicada e dos Estudos da 

Linguagem e tem como objetivo investigar o lugar da verbo-visualidade nos livros didáticos de 

língua portuguesa do Ensino Fundamental e na formação leitora de estudantes da educação 

básica (6º ao 9º anos) de escolas públicas mato-grossenses. O corpus foi constituído por duas 

coleções destinadas aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), editadas em 2012, 

indicadas pelo Programa Nacional do Livro didático – PNLD – (BRASIL, 2014) e selecionadas 

a partir da escolha de professores de Língua Portuguesa de duas das maiores1 escolas públicas 

de Cuiabá-MT. Objetivamos compreender como os enunciados concretos/gêneros discursivos 

constituídos na/pela verbo-visualidade como plano de expressão, presentes nas duas coleções 

de livros, podem colaborar para a formação de um leitor crítico, nessa fase de ensino em que as 

capacidades2 leitoras estão em pleno desenvolvimento. 

O interesse pelo assunto foi motivado pelos resultados advindos da pesquisa de 

Mestrado em Estudos da Linguagem, realizada na UFMT (COSTA, 2011). Nela, os objetos 

constituídos foram os Livros didáticos de Língua Portuguesa (LDP) do Ensino Médio para 

compreender como a inserção de gêneros que aliam as materialidades verbal e visual em sua 

composição contribuía para a formação leitora de jovens estudantes dos anos finais da educação 

básica.  

Os resultados da dissertação apontaram para uma inexpressiva presença dos gêneros 

verbo-visuais nas atividades de leitura dos livros analisados e demonstraram que a sua 

didatização pouco contribui para o desenvolvimento de capacidades específicas para a leitura 

de gêneros que apresentam em sua composição a materialidade verbo-visual. Em muitas das 

ocorrências, observamos questões cujo foco centrava-se na materialidade verbal em detrimento 

da materialidade visual, elemento este que só pode significar na conjunção com os elementos 

verbais e não verbais do texto. Tomar uma única materialidade de um texto verbo-visual em 

                                                             

1 Maiores em termos do número de alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9º anos. 
2 Para Perrenoud (1999, p. 7), competência é a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos [...]”, ou ainda um modo eficaz de enfrentar situações análogas articulando, 

para tanto, recursos cognitivos como saberes, capacidades, atitudes, informações e valores. Capacidade é o 

conjunto de habilidades e recursos que o indivíduo desenvolve para realizar uma tarefa específica.   
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detrimento das demais o descaracteriza enquanto enunciado concreto sócio-historicamente 

situado.  

Nesta investigação, dando continuidade aos estudos iniciais, tomamos como objeto o 

LDP do Ensino Fundamental e partimos da hipótese de que as abordagens dos gêneros 

discursivos que se constituem no/pelo plano verbo-visual, presentes nas coleções do Ensino 

Fundamental, não colaboram para a formação de um leitor crítico, nessa fase de ensino em que 

as capacidades leitoras estão em pleno desenvolvimento. Defendemos a tese de que considerar 

a dimensão verbal e a visual de um enunciado como única e indissolúvel, nas abordagens de 

leitura referentes aos gêneros discursivos verbo-visuais, no projeto didático-pedagógico dos 

livros didáticos selecionados, contribuirá para um bom trabalho de formação leitora dos jovens 

estudantes que tiverem acesso a esses livros na educação básica brasileira.  

Pretendemos com este estudo propor reflexões acerca das atuais práticas de ensino da 

leitura face à demanda de textos/enunciados contemporâneos, via livro didático de Língua 

Portuguesa, material didático que ainda hoje se constitui como principal instrumento de acesso 

à leitura nas escolas públicas brasileiras.  

Chartier (1998), ao fazer uma análise sobre as transformações do livro, nos traz à 

reflexão questões sobre o texto manuscrito e o texto eletrônico. Para o autor, a inscrição do 

texto na tela de um computador implica uma distribuição, uma organização e uma estrutura do 

texto que em nada se assemelham àquela com que se deparava o leitor do livro em rolo, da 

Antiguidade, ou o leitor do livro manuscrito ou impresso, na era medieval, moderna e 

contemporânea, períodos em que o livro organiza-se a partir da estrutura em cadernos, folhas e 

páginas.  

O fluxo sequencial do texto na tela, o fato de suas fronteiras não serem mais visíveis 

como no livro impresso, o texto que o livro eletrônico carrega, as possibilidades de 

embaralhamento, de entrecruzamento e reunião de textos inscritos em uma mesma memória 

eletrônica indicam, segundo o autor, uma revolução não só nas estruturas do livro, mas também 

nas maneiras de ler.  

O autor não só assinala as mudanças na estruturação dos textos (dos manuscritos aos 

eletrônicos), como marca a mudança do leitor. Isso ocorre porque o leitor, de um lado, é o leitor 

da Antiguidade: “o texto que ele lê corre diante de seus olhos; é claro, ele não flui tal como o 

texto de um livro em rolo, que era preciso desdobrar horizontalmente, já que agora ele corre 
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verticalmente [...]” (CHARTIER, 1998, p. 13). Por outro lado, “é como o leitor medieval ou o 

leitor do livro impresso” (p.13), porque utiliza-se de referenciações, tais como a paginação, o 

índice etc.; é  também mais livre, porque o texto eletrônico permite uma certa distância com 

relação ao texto escrito. Dessa maneira, a tela (do computador) é o ponto de chegada do 

movimento que separou o texto do corpo, ao passo que o leitor do manuscrito ou do livro 

impresso coloca-o sobre a mesa, segura-o, muda suas páginas com os dedos, estabelecendo uma 

relação mais próxima com o objeto livro. O texto eletrônico instaura uma relação mais 

distanciada, não corporal, em relação ao objeto de leitura. 

Por outro lado, novas formas de representação da escrita, em diversos meios de 

comunicação, têm instaurado novos desafios aos leitores modernos. As redes sociais, como 

facebook, twitter, instagram etc., fazem circular textos constituídos pela verbo-visualidade e 

outras semioses. Podemos citar os posts, as tiras e os vídeos, dentre outros. Esses textos 

circulam no ciberespaço e envolvem diferentes linguagens, sejam elas pelas materialidades 

verbal, visual, acústica e imagética, ou pela simbiose delas, de tal maneira engendradas, a ponto 

de impossibilitar sua compreensão pela tentativa de segmentação de suas partes constituintes. 

Ou seja, são textos construídos para produzirem determinados efeitos de sentidos no 

engendramento de linguagens que envolvem a sua constituição. Para citar outros exemplos, 

nosso cotidiano está repleto de novos desafios na relação sujeito-escrita/ sujeito-leitor, pelas 

inúmeras possibilidades de acesso a redes sociais e aplicativos, via smartphones, tablets, ou 

mesmo computadores de última geração. 

Essas novidades contemporâneas instauram formas diferenciadas de percepção do 

mundo, novos modos de relação com a leitura e a escrita e impõem ao cidadão a obrigação de 

domínio dessas novas linguagens disseminadas pelos eletrônicos ultramodernos. 

Consequentemente, a relação do leitor com o texto, por meio dessas novas tecnologias, torna-

se outra, pois lhe são exigidas novas competências, incluindo a leitora, sob pena de ficar à 

margem da sociedade. Ao não dominar as tecnologias que envolvem o acesso a novos 

equipamentos, esse leitor perde a oportunidade de acessá-los livremente, não podendo fazer uso 

da ferramenta que está a sua disposição. 

Essa nova realidade, em nosso cotidiano, apresenta-nos outras formas de representação 

da escrita e da leitura que exigem competências diferentes daquelas que tradicionalmente 

permitiam ao leitor acessar e compreender os seus textos. Se, antes, podíamos nos contentar 

com a leitura linear dos textos, exclusivamente verbais escritos, com pouca interferência das 
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imagens, hoje, temos leituras cada vez menos lineares e mais complexas, via computadores, 

smartphones, tablets etc.  

Nossa sociedade é cada vez mais imagética, em razão dos textos verbo-visuais que 

circulam nas mídias ou no ciberespaço, alterando as relações enunciativo-discursivas 

constitutivas do processo de leitura. Portanto, é fundamental aprender a ler os enunciados 

verbo-visuais divulgados nessas diferentes esferas sociais, com outros modos de representação 

da escrita, que exigem novas formas de se relacionar com ela, para re-interpretar a realidade 

que nos cerca.  

Dos textos eletrônicos até as formas mais elaboradas presentes no ciberespaço, 

depreendemos que o mundo e os textos contemporâneos têm se constituído, cada vez mais, em 

novos desafios de ensino-aprendizagem aos educadores e à escola. As inovações tecnológicas 

e a inserção das imagens em diversos gêneros discursivos, presentes em todas as formas de 

representação da realidade social, têm influenciado e modificado os modos de leitura e escrita 

contemporâneos.  

No bojo dessas transformações, podemos dizer que enunciados cada vez mais híbridos 

têm extrapolado os ambientes digitais, integrando os impressos (como, por exemplo, o livro 

didático), por meio dos gêneros que fazem circular (como tiras, charges, propaganda etc.), 

convocando, por sua vez, novos letramentos, à medida que orquestram em sua composição 

imagens e outras semioses, implicando múltiplas formas de significar.  

Dessa forma, compreendemos que reproduzir as práticas pedagógicas, especificamente 

as de ensino de leitura, focadas exclusivamente na leitura dos textos verbais já não é suficiente 

para dar conta das exigências de leitura do leitor contemporâneo. É necessário que no ensino 

da leitura se considere a existência de outras linguagens, como por exemplo, a verbo-visual, 

preparando os estudantes para enfrentar, também na sala de aula, a vivência e a leitura de textos 

contemporâneos. Tais textos têm feito parte de sua vida cotidiana, seja nas ruas (por meio dos 

outdoors e propagandas cada vez mais sofisticadas), seja em casa, em lanhouses, em frente ao 

computador (por meio das redes sociais diversas a que têm acesso, como twitter e facebook).  

Essas mudanças impõem ao leitor necessidades de uma multiplicidade de letramentos, 

e ao cidadão, cada vez mais, a necessidade de ler o mundo em seus implícitos, nos não ditos 

veiculados nos discursos de outrem, podendo agir em sociedade em forma de réplicas 

conscientes e ativas.  
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Para responder a essas demandas, o sistema educacional brasileiro tem proposto 

diversas ações, como a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998) e Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(BRASIL, 2000; 2002), além da elaboração do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

e Programa Nacional do Livro do Ensino Médio (PNLEM). Em função dessas políticas 

públicas, foram implantados programas nacionais de avaliação do desempenho dos alunos da 

educação básica brasileira, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Prova 

Brasil, e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Nos últimos anos, em função do baixo desempenho dos alunos do ciclo básico da 

educação brasileira, apontado pelos resultados desses exames, receberam especial atenção dos 

educadores e dos pesquisadores as capacidades leitoras dos alunos da educação básica.  

A avaliação de leitura foi o foco das edições de 2000, 2009 e 2012 do Programa 

Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA). O relatório das notas dessa avaliação apontou, 

em 2009, para uma melhoria nos índices do Brasil. Segundo a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil registrou crescimento em todas as notas, 

alcançando o 10º lugar no ranking internacional de melhoria, no que se refere à nota do teste 

de leitura, entre 59 países (PISA 2009). Conforme a OCDE, o incremento no índice foi de 16 

pontos (de 368, em 2000, para 412, em 2009). Esse resultado foi creditado à soma de fatores, 

como maior investimento na educação, instrumentos de avaliação e melhores salários aos 

professores. Entretanto, o mesmo órgão adverte que as notas médias do Brasil “continuam bem 

abaixo”3 da média estipulada pela OCDE. 

O relatório do PISA 2009 (BRASIL, 2012) também evidenciou os números relativos às 

avaliações internas: o desempenho dos alunos da rede pública é inferior ao desempenho dos 

alunos da rede privada: enquanto a média das instituições particulares ficou em 502 pontos, nas 

públicas foi de 387 pontos. 

No entanto, de acordo com os dados do PISA 2012 (BRASIL, 2014a), o desempenho 

dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. O Brasil registrou 410 pontos 

em leitura, dois pontos a menos que o total registrado pela OCDE, em 2009 (412 pontos), 

                                                             

3 Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/12/07/pisa-2009-mesmo-bem-abaixo-da-media-

ocde-credita-melhora-do-brasil-a-recursos-e-avaliacao.jhtm. Acesso em: 27 fev. 2011. 
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ficando na 55ª posição do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia 

e Tailândia.  

Quase a metade dos estudantes brasileiros (49,2%) não alcançou o nível 2 da escala de 

proficiência em leitura do PISA 2012. Isso significa que os estudantes avaliados nessa edição 

do PISA são capazes apenas de localizar informações no texto e realizar algumas inferências a 

partir de sua leitura.  

Os resultados das últimas edições do PISA comprovam a relevância, a atualidade e a 

urgência de pesquisas - seja na área da Linguística, Linguística Aplicada ou da Educação – que 

tomem por objeto de discussão e reflexão temáticas como a “leitura” ou a “formação leitora” 

dos estudantes da educação básica brasileira.  

Dessa maneira, a nossa investigação tem como foco de estudo a formação leitora de 

estudantes da Educação Básica do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, via livros didáticos de 

Língua Portuguesa, especificamente a formação de um leitor crítico cujas competências o 

habilitem a ler e compreender textos/enunciados cujo plano de expressão seja o verbo-visual. 

Para tal, em nosso trabalho, buscamos respostas para as seguintes questões de investigação:  

1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas 

coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental?  

2. Como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados?  

3. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode 

contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento de 

capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual? 

Com tais questionamentos, visamos alcançar os seguintes objetivos:  

1. Identificar os gêneros verbo-visuais presentes nas duas coleções de LDP do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental.  

2. Compreender como se dá o tratamento didático da materialidade verbo-visual nos enunciados 

selecionados pelos autores das coleções de LDP. 

3. Analisar e compreender como o tratamento dado à materialidade verbo-visual, nas atividades 

selecionadas, contribui para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento, 

nos alunos, de capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual.  
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Para tanto, fundamentamos esta investigação na Teoria dialógica da linguagem de Bakhtin 

e o Círculo, especialmente nas concepções de enunciado concreto, relações dialógicas e 

compreensão ativa e criadora, nos estudos sobre a dimensão verbo-visual do enunciado 

desenvolvidos por Brait (2009; 2012a), aliando-os aos estudos sobre a leitura (CHARTIER, 1998; 

ABREU, 2006), o letramento (STREET, 1994, 1995, 2014, apenas para citar alguns), e os 

multiletramentos (STREET, 2012, 2014, dentre outros autores).  

Para a realização da investigação, selecionamos como objetos de análise duas coleções de 

LDP, indicadas pelo PNLD 2012 (BRASIL, 2013), para os triênios 2012 a 2014, editadas em 

2012 e selecionadas a partir da escolha dos professores da área de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos) de duas grandes escolas públicas de Cuiabá - MT. Trata-se das 

coleções:  

1. Para viver juntos: português, Edições SM, 2012; e, 

2. Português: linguagens, Editora Saraiva, 2012.  

O capítulo I da tese divide-se em duas partes: a primeira é dedicada às reflexões sobre 

o livro didático de Língua Portuguesa como objeto de investigação, o estado do conhecimento, 

no âmbito do Brasil, sua constituição histórica e social, influenciada por diversos fatores – 

editoriais, mercadológicos, político-pedagógicos – e suas transformações até se constituir nos 

livros que conhecemos hoje, cada vez mais verbo-visuais. A segunda apresenta as formulações 

relativas à teoria da leitura e seus desdobramentos, impactando fortemente o processo de ensino 

da leitura, fundamentalmente, o ensino da leitura centrado na formação de um leitor crítico, 

ativo e co-criador na construção dos sentidos possíveis do texto. A partir da conjunção entre 

esses dois objetos de investigação – o livro didático de Língua Portuguesa e a leitura – 

justificamos a relevância do tema abordado em nosso estudo e o interesse que ele desperta: 

refletir sobre o lugar da verbo-visualidade na constituição dos livros didáticos de Língua 

Portuguesa e no processo de formação de um leitor crítico, ativo e co-criador. 

No capítulo II, apresentamos os pressupostos teóricos assumidos em nossa investigação 

para a análise do corpus. Primeiramente, clarificamos os conceitos desenvolvidos por Bakhtin e 

o Círculo, especialmente, os de dialogia, relações dialógicas, enunciado concreto, gênero do 

discurso e compreensão ativa e criadora. Na sequência, demonstramos, com base nos estudos 

desenvolvidos por Brait (2012a), como alguns conceitos bakhtinianos podem ser produtivos para 

a análise da dimensão verbo-visual do enunciado.  
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No capítulo III, apresentamos a metodologia adotada para a consecução desta 

investigação. Em primeiro lugar, situamos nosso trabalho em relação à base teórica que o 

sustenta, relacionando-a com os objetivos e as questões que orientam nossa investigação. Em 

seguida, discorremos sobre o percurso metodológico adotado para a sua realização, os critérios 

de escolha e descrição dos livros, metodologia de delimitação e de análise do corpus.  

No capítulo IV, apresentamos o percurso realizado para mapearmos e delimitarmos o 

corpus de análise, a fim de respondermos à primeira e à segunda questões de investigação, a 

saber: 1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em 

duas coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental? 2. Como se dá o tratamento da 

materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 

O capítulo V apresenta o resultado das análises das amostras selecionadas no capítulo 

IV, a sistematização dos resultados, a fim de darmos unidade à nossa investigação e 

respondermos à terceira questão de investigação, a saber: 3. Como o tratamento da 

materialidade verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode contribuir para a compreensão 

ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento de capacidades leitoras para as 

especificidades de um enunciado verbo-visual? 

No capítulo VI, apresentamos uma proposta de prática de leitura como contribuição da 

nossa investigação aos professores e pesquisadores da área de ensino de língua materna e como 

proposição de um caminho possível para o ensino-aprendizagem de leitura crítica, a partir da 

observação e consideração da materialidade verbo-visual do enunciado como indissolúvel, 

possibilitando, desse modo, o desenvolvimento de capacidades para a sua compreensão de 

forma ativa e criadora. Na sequência, apresentamos nossas Considerações finais e Bibliografia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Letramentos contemporâneos: o livro didático e a leitura em perspectiva 

 

Um livro existe sem leitor? Ele pode existir como objeto, mas 

sem leitor, o texto do qual ele é portador é apenas virtual. Será 

que o mundo do texto existe quando não há ninguém para dele 

se apossar, para dele fazer uso, para inscrevê-lo na memória ou 

para transformá-lo em experiência? Paul Ricoeur lembrou 

muitas vezes o fato de que um mundo de textos que não é 

conquistado, apropriado por um mundo de leitores, não é senão 

um mundo de textos possíveis, inertes, sem existência 

verdadeira. 

 

Roger Chartier4 

 

 

Neste capítulo, abordamos a questão do livro didático, especialmente, o livro didático 

de Língua Portuguesa, e a questão da leitura, do letramento(s) e do(s) multiletramento(s). 

Assim, este capítulo está dividido em duas partes. A primeira é dedicada às reflexões sobre o 

livro didático de Língua Portuguesa como objeto de investigação, o estado do conhecimento, 

em nível de Brasil, sua constituição histórica e social, influenciada por diversos fatores - 

editoriais, mercadológicos, político-pedagógicos – e suas transformações, incluindo a 

constituição do português como disciplina e os programas nacionais de avaliação do livro 

didático. Nosso objetivo é compreender a constituição histórica do livro didático de língua 

portuguesa que, conformado por interesses de várias ordens, apresenta-se ao público escolar 

cada vez mais verbo-visual. Sua atual configuração como um enunciado verbo-visual, que faz 

circular na esfera escolar outros enunciados (verbais, visuais e verbo-visuais), é o que impacta 

fortemente nas questões de nossa pesquisa.   

Na segunda parte, refletimos sobre as formulações relativas à teoria da leitura e seus 

desdobramentos, impactando fortemente no processo de ensino da leitura, fundamentalmente, 

no ensino da leitura centrado na formação de um leitor crítico, ativo e co-criador na construção 

dos sentidos possíveis do texto. 

A partir das reflexões apresentadas neste capítulo, resultantes da conjunção entre esses 

dois objetos de investigação – o livro didático de Língua Portuguesa e a leitura – justificamos 

                                                             

4 CHARTIER, 1998, p. 154. 
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a relevância do tema abordado em nosso estudo e o interesse que ele desperta: a verbo-

visualidade em livros didáticos de Língua Portuguesa. 

 

1.1 Livros didáticos: breve olhar sobre a produção científica no Brasil 

 

Se, de um lado, as pesquisas cujo foco se centrem na leitura são relevantes e atuais, 

tendo em vista os resultados dos exames nacionais, como demonstramos na introdução deste 

trabalho, por outro, justifica-se a escolha do estudo do livro didático de Língua Portuguesa 

como relevante e necessária, se atentarmos ao estado atual da investigação brasileira sobre 

livros escolares para a educação básica. 

Batista e Rojo (2005) realizaram levantamento e análise da produção científica sobre os 

livros escolares, incluindo os manuais ou livros didáticos, os paradidáticos, ou paraescolares, e 

os livros de referência (dicionários, gramáticas etc.). Nesse estudo exploratório, os autores 

apresentaram uma descrição geral da produção acadêmico-científica, no período entre 1975 e 

2003, no que diz respeito à investigação dos livros escolares, além de uma descrição da parte 

de produção – dissertações de mestrado e teses de doutorado, livre-docência e professor titular 

– no período entre 1987 e 2001, alcançando as variáveis: instituições produtoras, tipo de 

pesquisa, nível de ensino e disciplina. 

Para o levantamento, os autores recorreram à Plataforma Lattes do CNPQ (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que coleta e disponibiliza, via web, 

os curricula e a produção científica de parte significativa dos pesquisadores brasileiros. A busca 

na plataforma Lattes sobre o tema “livro didático” foi realizada em 09/01/2004. Essa busca 

retornou 137 páginas, com 40 resultados cada, perfazendo um total de 5.480 títulos produzidos 

entre 1975 e 2003. 

As fontes foram filtradas, tendo sido retidas aquelas que: a) apresentassem a expressão 

“livro didático/escolar” no título ou nas palavras-chave; b) estivessem caracterizadas como 

produção ou divulgação científica de pesquisa e não de produção de material didático; c) 

apresentassem informações como autor, título, área/subárea de pesquisa. De tal filtragem, 

resultaram 1927 títulos. Os dados coletados trouxeram informações sobre os seguintes aspectos: 

a evolução do volume de produção no período, seu circuito de comunicação, os tipos de 

trabalhos por meio dos quais são socializados, as suas áreas e subáreas de conhecimento, seus 

principais temas e subtemas. 
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Segundo Batista e Rojo (2005), no período de 1975 a 2002, foram encontrados 1.927 

trabalhos. A análise dos gráficos produzidos pelos autores aponta para um aumento acentuado 

da produção, embora seja possível observar uma queda a partir de 2002. Um incremento de 

interesse pela pesquisa a respeito dos livros didáticos se dá a partir de 1990. Os autores atribuem 

tal incremento, dentre outros fatores, a mudanças ocorridas, a partir de 1997, nas políticas 

públicas para o livro didático no Brasil. 

Segundo os autores, no que se refere ao circuito de comunicação, dos 1.927 títulos 

levantados, 96% (a quase totalidade) circularam em território nacional, sendo que  

 

A circulação nacional dos trabalhos se dá sobretudo na região Sudeste do País (38%), 

particularmente em São Paulo. Nesse estado, no Distrito Federal e em Minas Gerais, 

está concentrada a circulação de 60% dos trabalhos, os demais 40% tendo sua 

circulação dispersa nos outros 24 estados brasileiros (BATISTA E ROJO, 2005, p. 

19).  

 

No que tange aos tipos de trabalho declarados pelos pesquisadores na Plataforma Lattes, 

os autores os reuniram em cinco grupos: 

a) Instrumentos e relatórios de pesquisa (projetos de investigação/relatórios de comunicação 

de seus resultados). 

b) Teses e dissertações, para cursos de mestrado e doutorado. Não foram localizadas teses de 

livre-docência. 

c) Documentos públicos (artigos em periódicos para subsidiar pareceres do Estado, na forma 

de pareceres, laudos e relatórios). 

d) Publicações científicas (artigos em periódicos, trabalhos completos em anais de congressos, 

livros e capítulos de livros). 

e) Comunicações (resumos em anais de congressos ou apresentação de trabalhos em eventos, 

na forma de comunicação, pôsteres, painéis, conferências e mesas redondas). 

O maior número de trabalhos (40%) concentrou-se no grupo das comunicações; 20% 

em publicações científicas, 8% divididos entre os grupos dos documentos públicos, teses e 

dissertações; instrumentos e relatórios de pesquisa, aproximadamente 7%, restando 13% de 

trabalhos cujos dados não possibilitaram identificação. 

Dentre as publicações científicas, os dados da pesquisa apontaram para a predominância 

de artigos em periódicos (12%), seguidos dos capítulos de livros (5%) e dos livros (2%). 
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No tocante às áreas e subáreas de conhecimento, a maior parte dos trabalhos (37,2%) 

concentra-se nas subáreas ligadas à grande área de Ciências da Linguagem (Artes, 

Comunicação Visual, Letras e Linguística/Linguística Aplicada), seguidas das subáreas da área 

de Educação (Geral, Currículo, Ensino-aprendizagem, Metodologia de Ensino, Planejamento 

Educacional, Políticas Públicas, Sociologia, Filosofia e História da Educação, Didática), com 

29,3% da produção, e das áreas de Ciências Sociais (17%) e de Ciências Exatas (13,6%), 

Psicologia (1,1%), Ciências da Saúde (0,7%) e, por fim, 0,2% de trabalhos de outras áreas e 

0,5% cuja área não foi declarada.  

Os principais temas identificados pela pesquisa podem ser divididos em dois grupos:  

a) pesquisas de caráter diacrônico – perfazem 4,5% dos trabalhos e  fazem uso de categorias e 

metodologia de natureza histórica. Os temas encontrados nesse grupo foram: estado do 

conhecimento do livro didático (11 trabalhos); história do gênero livro didático (71); história 

de disciplinas escolares que se utilizam do livro didático como uma das suas principais fontes 

(5). 

b) pesquisas de caráter sincrônico – nelas se concentra a grande maioria da pesquisa sobre livros 

didáticos, perfazendo 95,5% do total dos trabalhos identificados. Seus temas se subdividem em 

dois subgrupos: descrição e análise do livro didático em si mesmo (características, organização, 

linguagens e conteúdos) e descrição e análise de diferentes aspectos de suas condições de 

produção e circulação.  

A maior parte dos trabalhos realizados concentra-se no primeiro subgrupo (descrição e 

análise do livro didático em si mesmo), com 73% do total. Esses estudos abordam as 

características do livro, dedicando-se, em sua maioria, à análise de conteúdos e da metodologia 

das diferentes áreas, sua adequação e correção. 

Um ponto que pretendemos enfatizar na pesquisa realizada por Batista e Rojo (2005) é 

o fato de os dados da pesquisa nos informarem que a minoria dos trabalhos identificados (22%) 

se dedicam a analisar as condições de produção e circulação do livro didático no Brasil. Esses 

trabalhos enfocam, com mais frequência, a política mais geral do livro didático no país, na 

década de 1990 e anos 2000 a 2003, perfazendo 10% do total de trabalhos identificados, e o uso 

do livro na escola ou em sala de aula (7%).  

Na ampla pesquisa desenvolvida pelos autores, observamos que, embora tenha havido 

um incremento no que se refere à investigação do objeto livro didático, a maioria se concentra 

em aspectos históricos (71 trabalhos). Poucas pesquisas se dedicaram, no período analisado, ao 
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estudo do uso do livro didático (7%) ou ao impacto deles no processo ensino-aprendizagem 

(4,37%) com vistas à alfabetização ou formação de leitores. Tal resultado aponta para a 

relevância de pesquisas que tomem o livro didático como objeto de investigação, com vistas à 

compreensão de suas propostas pedagógicas com foco na formação leitora de alunos. 

No estudo realizado por Batista e Rojo (2005), não há indicativo de temáticas que 

apontem para a investigação sobre a verbo-visualidade em livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Sendo assim, realizamos um levantamento das produções científicas, em nível de 

mestrado e doutorado, nos últimos cinco anos, no Brasil. Nossa fonte de dados foi o banco de 

teses da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(CAPES) (http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses), acessado no dia 8/4/2013.   

As informações constantes dessa base de dados são fornecidas à Capes pelos programas 

de pós-graduação mantidos por universidades e instituições de pesquisa brasileiras. Nesse 

banco de dados, realizamos um levantamento que compreendeu o período entre os anos 2007 e 

2011, perfazendo o total de 5 anos.  

Iniciamos a pesquisa pelo seguinte critério: levantamento de dissertações de mestrado e 

teses de doutorado, cujas temáticas tocassem ou pelo título, ou pelas palavras-chave do trabalho, 

o nosso objeto de pesquisa: o estudo sobre a verbo-visualidade em livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Para tanto, selecionamos, nas ferramentas de busca do site da CAPES, a palavra-

chave “livro didático de Língua Portuguesa”, nível/base “mestrado e doutorado”, em cada ano 

do período informado e obtivemos os seguintes resultados:  

 

Tabela 1: Organização dos dados obtidos no Banco de Teses 
 

Ano Total de trabalhos Nível/ Base: 

Tese/Doutorado  

Nível/ Base: 

Dissertação/Mestrado 

2007 37 7 30 

2008 42 2 40 

2009 46 8 38 

2010 47 7 40 

2011 38 6 32 

Total 210 30 180 

Fonte: Plataforma CAPES. Elaborado pela autora. 

 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Ao observarmos a tabela 1, percebemos que não houve uma regularidade, em termos 

numéricos absolutos, para que pudéssemos afirmar o incremento ou decréscimo dos estudos 

cujos temas se concentrem nos livros didáticos de Língua Portuguesa. Os dados referentes à 

tabela 1 permitem-nos visualizar que o interesse pelo objeto de investigação se dá em maior 

número no nível/base “Dissertação/ mestrado”. Observamos que, no período pesquisado (2007 

a 2011), foram produzidos 210 trabalhos. Desse total, a maioria (180) se concentra em nível de 

mestrado. A seguir, apresentamos um gráfico que nos permite visualizar os dados numéricos. 

 

Gráfico 1: Dados do Banco de Teses 

 

Fonte: Plataforma Capes 

 

No gráfico 1, visualizamos o movimento dessa produção. Percebemos claramente uma 

oscilação, ano a ano. Em nível de mestrado, o volume parece manter uma oscilação mínima 

(entre crescimento e decrescimento), dos anos 2007 a 2011.  

Dos dados obtidos, realizamos uma busca pelas palavras do título, palavra-chave e 

resumo dos trabalhos sobre temáticas ou assuntos que possam se aproximar do estudo que 

realizamos. Assim, buscamos as palavras: “gênero” – que estivesse associado a algum gênero 

verbo-visual como tiras, anúncios publicitários etc. – “leitura”, “ensino fundamental”, “5ª a 8ª 

séries”, “6º ao 9º anos” (ou similares). Encontramos o seguinte:  
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Tabela 2: Organização dos títulos dos trabalhos (Continua) 

No  Ano Nível Título Palavras-chave 
Área de 

conhecimento 

1.  2007 Doutorado A leitura no livro didático de 

língua portuguesa: outras 

formas de dizer o mesmo. 

Leitura; 

historicidade; livro 

didático. 

Teoria e Análise 

Linguística 

2.  2007 Mestrado A noção de gênero discursivo no 

ensino de Língua Portuguesa. 

Gênero; discurso; 

ensino; leitura 

Língua 

Portuguesa 

3.  2007 Mestrado O texto publicitário na sala de 

aula. 

Publicidade; leitura; 

livro didático. 

Letras 

4.  2008 Mestrado Leitura: concepções e práticas 

de professores e alunos, em uma 

escola pública de Cuiabá-MT. 

Leitura; 

Professores-

leitores; 

Letramento. 

Alunos-leitores. 

Educação 

5.  2008 Mestrado O gênero discursivo tira em 

atividades de leitura em sala de 

aula. 

Gênero discursivo; 

tira; proficiência 

leitora. 

Linguística 

Aplicada 

6.  2008 Mestrado Estratégias de ensino da leitura: 

caminhos para a compreensão 

global do texto. 

Texto; Leitura; 

Compreensão. 

 

Letras 

7.  2009 Doutorado A presença de gêneros da esfera 

da propaganda no livro didático 

de língua portuguesa. 

Escolarização; 

Livro Didático; 

Propaganda, 

Publicidade. 

Linguística 

Aplicada 

8.  2009 Mestrado  O gênero notícia de jornal em 

livros didáticos de Língua 

Portuguesa. 

Livros didáticos; 

Notícias de jornal. 

 

Linguística 

9.  2009 Mestrado Leitura e compreensão de 

enunciados de exercícios de 

língua portuguesa. 

Compreensão 

Leitora; Enunciados 

de Exercícios. 

Língua 

Portuguesa 

10.  2009 Mestrado  A Leitura de Infográficos da 

revista Superinteressante: 

procedimentos de leitura e 

compreensão. 

Gêneros, 

Infográficos; 

Leitura; 

Multimodalidade. 

Linguística; 
 

 
Linguística 

Aplicada 
 

 

11.  2009 Mestrado Atividades de leitura de textos 

em gêneros multi- e 

intersemióticos em livros 

didáticos de língua portuguesa. 

Leitura de imagens; 

Livro Didático; 

Língua Portuguesa; 

Linguística, 

Letras e Artes 

 

12.  2009 Mestrado A tira no livro didático: texto ou 

pretexto? 

Gênero textual; 

livro didático; tira; 

multimodalidade 

Linguística 

13.  2009 Mestrado Gêneros digitais em manuais 

didáticos de língua portuguesa.  

Gêneros do 

Discurso; Contexto 

Digital; Manuais 

Didáticos 

Língua 

Portuguesa 

14.  2010 Mestrado Olhares do Design sobre o livro 

didático de língua portuguesa. 

Design na leitura; 

Linguagem visual; 

Livro didático; 

Multiletramento. 

Desenho 

Industrial 

Fonte: Plataforma Lattes. Elaborado pela autora. 
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Tabela 3: Organização dos títulos dos trabalhos (Conclusão) 

No  Ano Nível Título Palavras-chave 
Área de 

conhecimento 

15.  2010 Mestrado A relação entre a palavra e a 

imagem que se descortina no 

livro didático. 

Comunicação 

visual; Leitura; 

Relação palavra e 

imagem. 

Comunicação 

16.  2011 Mestrado A tirinha cômica em questão: as 

atividades de leitura no livro 

didático de Língua Portuguesa.  

Leitura; livro 

didático de língua 

portuguesa; gênero 

tirinha. 

Linguística, 

Letras e Artes 

 
 

 
 

Fonte: Plataforma Lattes. Elaborado pela autora. 

 

Ao compararmos o número total de trabalhos, na tabela 1, com os dados das tabelas 2 e 

3, observamos que dos 210 trabalhos produzidos no Brasil, nos últimos cinco anos, apenas 16 

focalizaram o estudo de algum gênero verbo-visual (tira, propaganda, infográfico etc.) e/ou a 

leitura em livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos). Dos 

16, exibidos na tabela 2, 14 são dissertações de mestrado e apenas 2 são teses de doutorado.  

A partir da análise dos resumos das duas teses de doutorado, observamos que o estudo, 

intitulado “A leitura no livro didático de língua portuguesa: outras formas de dizer o mesmo”, 

é de natureza histórica e se fundamenta nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso 

Francesa. A segunda tese, “A presença da esfera da propaganda no livro didático de língua 

portuguesa”, busca investigar – fundamentando-se nos pressupostos teóricos bakhtinianos – a 

presença de gêneros da esfera da propaganda e a adequação de sua abordagem dos elementos 

do gênero, nas atividades propostas nos livros analisados.  

Como vimos, dos 210 trabalhos realizados no período de 2007 a 2011, apenas 16 

focalizaram, por algum viés teórico, a leitura e algum gênero verbo-visual, no livro didático de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Desses 16 trabalhos, apenas 2 foram produzidos 

em nível de doutorado, sendo um de cunho histórico e outro, metodológico. Poucas pesquisas 

se dedicaram ao estudo da visualidade ou da verbo-visualidade, nos LDP, na interface com o 

ensino da leitura, com vistas à formação leitora de estudantes do Ensino Fundamental. 

Essa pequena amostra do levantamento acerca da produção científica (dissertações e 

teses) sobre o livro didático de Língua Portuguesa, no Brasil, nos mobiliza a refletir sobre a 

seguinte questão: o livro didático se constitui hoje como um objeto multifacetado de 

investigação? Os resultados do nosso levantamento demonstram que os estudos partem de 
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diversas áreas do conhecimento, sob diferentes perspectivas teórico-metodológicas, entretanto, 

ainda prevalece a carência de estudos acerca da inserção da verbo-visualidade nos livros, na 

tentativa de compreender como essa inserção contribui para a formação leitora de jovens 

estudantes das escolas públicas brasileiras.  

Nesse sentido, nossa pesquisa justifica-se e comprova sua originalidade, à medida que 

contribui para suprir essa lacuna existente na investigação científica sobre o livro didático de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, no Brasil.  

Na próxima seção, buscamos traçar os caminhos da história da disciplina Língua 

Portuguesa – que, a nosso ver, se entrecruza com a história do livro didático de Língua 

Portuguesa no Brasil – a fim de compreendermos como se constitui o objeto livro didático e 

como se dá a sua transformação ao longo dos anos, até se constituir no LDP tal como o 

conhecemos nos dias atuais.  

 

1.2  O contexto histórico da disciplina língua portuguesa e as transformações do livro 

didático 

  

Ao tomarmos o livro didático como objeto de estudo é preciso considerá-lo imerso em 

contexto sócio-histórico-político; por esse motivo, não há como distanciá-lo das ideologias que 

impregnam a sua constituição em um determinado espaço-tempo de sua produção, nem separá-

lo de uma visão enquanto produto, resultado de um conjunto de coerções previstas em normas, 

disposições e determinações políticas, culturais e também mercadológicas. 

Desse modo, achamos pertinente que um estudo do LDP deva, num primeiro momento, 

esboçar o contexto sócio-histórico e cultural da disciplina língua portuguesa que, como 

veremos, contribui para a materialização do atual modelo de LDP. 

Nosso objetivo não é o de traçar um histórico das disciplinas escolares, mas delinear os 

caminhos percorridos pela língua portuguesa até se constituir, de fato, como disciplina no 

currículo escolar brasileiro, a fim de compreender como a história dessa disciplina se entrecruza 

com a história do livro didático de Língua Portuguesa, influenciando a sua construção e as 

modificações que veio sofrendo ao longo dos tempos. 

Segundo Soares (2002), por volta dos anos 1530, três línguas conviviam, no Brasil 

Colônia: a língua portuguesa, a língua geral e o latim. A primeira, trazida pelo colonizador 



35 

 

 

 

português, prevalecia entre os falantes da Colônia. A segunda compreendia as línguas indígenas 

faladas em território brasileiro. Como a raiz da maioria das línguas provinha do tupi, viabilizou-

se a condensação de uma língua comum. A terceira, o latim, fundamentou todo o ensino 

secundário e superior, por intermédio dos jesuítas. Entretanto, no convívio social, na 

comunicação cotidiana e na evangelização, a língua geral sobressaía e prevalecia sobre as 

demais. Por meio dessa língua, os jesuítas evangelizavam e nomeavam a fauna e a flora, fazendo 

com que se constituísse como a primeira língua tanto dos filhos dos colonizadores quanto dos 

índios. 

Nesse contexto, a língua portuguesa era utilizada na escola não como componente 

(matéria) curricular, mas como a base da alfabetização das crianças (minoria privilegiada). 

Aprendia-se somente a ler e a escrever em português; após essa fase da alfabetização, o ensino 

baseava-se no latim. 

Do início do século XVI à primeira metade do século XVIII, houve um apagamento da 

língua portuguesa no currículo da escola brasileira, com primazia do latim. Isso se deu porque 

a escola esteve a serviço da classe dominante. Os poucos que se escolarizavam, naquele 

período, pertenciam às classes de prestígio social, que buscavam perpetuar o modelo 

educacional da época, baseado no “bem falar”, o que significava seguir o programa de estudos 

da Companhia de Jesus, centrado no ensino da gramática da língua latina e da retórica, com 

base em autores latinos. Soma-se a esses aspectos o fato de que a língua portuguesa ocupava 

um lugar de desprestígio, pois não era utilizada em situações de interação social do cotidiano.   

Além disso, Soares (2002) observa que, embora a primeira gramática da língua 

portuguesa tenha sido publicada em 1536 (trata-se da Gramática de Fernão de Oliveira) e várias 

gramáticas e ortografias tenham sido produzidas no decorrer do século XVII, a partir dos anos 

50 do século XVIII, o português ainda não tinha condições internas (ainda não se constituía 

como área de conhecimento) e nem externas (seu uso não tinha valor como bem cultural) para 

adquirir estatuto de disciplina curricular. Nas palavras da autora:  

 
o português ainda não se constituíra em área de conhecimento em condições de gerar 

uma disciplina curricular. Ou seja: não havia nem condições internas ao próprio 

conteúdo – que ainda não configurara como área de conhecimento, a que faltava uma 

tradição como área de estudos – nem condições externas a ele – seu uso apenas 

secundário no intercurso verbal, a precariedade de seu estatuto escrito, na incipiente 

sociedade brasileira, enfim, seu pouco valor como bem cultural – para que o português 

adquirisse estatuto de disciplina curricular (SOARES, 2002, p. 159).   
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Na Colônia dos anos 50 do século XVIII, tal cenário começa a sofrer alterações, em 

função das reformas implementadas por Marquês de Pombal no ensino de Portugal e suas 

colônias. A partir da reforma pombalina, o uso da língua portuguesa no Brasil tornou-se 

obrigatório, sendo proibido o uso de qualquer outra língua. Tal evento contribuiu para que a 

língua portuguesa se sustentasse como língua nacional, conquistando espaço e constituindo seu 

lugar no contexto escolar brasileiro. 

Soares (2002) esclarece que, até meados do século XVIII, antes da reforma do ensino 

em Portugal, os jesuítas eram os principais responsáveis pelo ensino no Brasil-Colônia e o 

currículo estava centrado no ensino da língua latina e da retórica. Em 1746, com a publicação 

do livro “O verdadeiro método de estudar”, de Luiz Antônio Verney, propõe-se, além da 

alfabetização em língua portuguesa, a instituição do estudo da gramática de língua portuguesa 

precedida da gramática latina, sendo esta ensinada como contraponto à primeira. A proposta de 

Verney foi acatada pela reforma pombalina e a gramática portuguesa começa a ganhar espaço 

e a conquistar o seu lugar no currículo escolar brasileiro, assumindo-se como componente 

curricular, ao lado da gramática latina. Faz-se mister destacar que o latim ainda sobrevivia 

soberano nesse contexto.  

Após a reforma pombalina, até fins do século XIX, o estudo da língua centrava-se nos 

conteúdos da gramática e da retórica, nas regras do bem falar, ler e escrever. A gramática 

portuguesa foi inicialmente compreendida como um instrumento para aprender a gramática 

latina, tendo em vista que, até esse momento, lia-se e escrevia-se em latim. Porém, a língua 

portuguesa foi, aos poucos, ganhando autonomia, ao passo que o latim foi perdendo seu 

prestígio, caindo em desuso, abrindo caminho para a constituição da língua portuguesa como 

objeto de estudo e como área do conhecimento.  

Até o final da década de 1860, o latim era a disciplina com maior carga horária no ensino 

secundário. A partir de 1870, o português foi incluído nos exames preparatórios do Colégio 

Pedro II (colégio modelo para o ensino secundário no Brasil), fato que contribuiu para o 

aumento gradativo da carga horária dessa disciplina nas escolas. Em 1899, o latim já tinha a 

sua carga horária reduzida a um quinto da carga horária total obtida até o primeiro regulamento 

(de 1838) desse colégio. 

O latim sobrevive como disciplina obrigatória, na escola brasileira, até 1960, passando 

à disciplina complementar, em 1961, pós advento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Brasileira (LDB) No 4024/61, fato que acaba por consolidar a perda do valor 
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social do uso do latim. Entretanto, ele só desaparece definitivamente do currículo da escola 

secundária com a Lei No 5692/71 de 11 de agosto de 1971, que fixou diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus. Dentre outras providências, essa lei determinou que o ensino de 1º e 2º 

graus fosse ministrado, obrigatoriamente, na língua nacional.  

Em 1886, o Decreto No 9647, de 2 de outubro desse ano, determina que o exame de 

português preceda qualquer outro exame, e a língua portuguesa alcança definitivamente o lugar 

de destaque no currículo da escola secundária, no Brasil. A poética, a retórica e a gramática, 

componentes que configuravam o ensino da língua portuguesa, até o final do Império, sofrem 

uma fusão. O conjunto das disciplinas passa a ser designado, a partir de então, “Português”. 

Assim: 

 
Na disciplina português, nesse período, continuou-se a estudar  gramática da língua 

portuguesa, e continuou-se a analisar textos de autores consagrados, ou seja: persistiu, 

na verdade, a disciplina gramática, para a aprendizagem sobre o sistema da língua, e 

persistiram a retórica e a poética, estas sim, sob nova roupagem: à medida que a 

oratória foi perdendo seu lugar de destaque tanto no contexto eclesiástico quanto no 

contexto social, a retórica e a poética foram assumindo o caráter de estudos 

estilísticos, tal como hoje os conhecemos, e foram-se afastando dos preceitos sobre o 

falar bem, que já não era uma exigência social, para substituí-los por preceitos sobre 

o escrever bem, já então exigência social (SOARES, 2002, p. 165). 

 

À medida que a língua portuguesa foi ganhando espaço no contexto social e os falantes 

passaram a empregá-la no seu uso cotidiano, ela começou a ter condições internas e externas5 

para adquirir estatuto de disciplina escolar, com condições de ser estruturada em relação ao 

próprio conteúdo, como área de conhecimento. As exigências sociais de uso, as próprias 

condições de trabalho, o contexto socioeconômico e cultural foram fatores que interferiram na 

constituição do saber histórico da língua portuguesa. 

Nesse cenário, apesar de se ter nomeado a disciplina Português, seu ensino se dava 

concomitantemente ao estudo dos componentes gramaticais, do sistema da língua, da retórica 

e da poética. Nesse período, surgiam dois manuais na escola: as gramáticas e as seletas 

(coletâneas de textos). 

                                                             

5 Estariam ligadas aos fatores internos as concepções de ensino, de aluno, de professores e as próprias concepções 

da língua; enfim, aqueles aspectos ligados diretamente à área do conhecimento. Já os aspectos externos estariam 

ligados aos fatores que determinam a estrutura de funcionamento da escola e do ensino, como: a própria política 

educacional definida naquele momento histórico, o contexto sócio-econômico-político em que estão inseridos a 

escola e o ensino, no caso, da língua. Para informações, ver SANTOS (1990).  
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Soares (2002) afirma que inúmeras gramáticas foram produzidas para o uso escolar. 

Dentre muitas, destacam-se, por maior uso e circulação, as seguintes:  

a) 1907: Gramática expositiva, de Eduardo Carlos Pereira, uma dedicada ao curso elementar e 

outra ao superior;  

b) Nos anos 1940: O Idioma nacional: gramática para o ginásio, O Idioma nacional: gramática 

para o colégio, ambas de Antenor Nascentes; a Gramática normativa da língua portuguesa, de 

Francisco da Silveira Bueno;  

c) em 1955: Português prático, de José Marques da Cruz;  

d) nos anos 1960: a Gramática metódica da língua portuguesa, de Napoleão Mendes de 

Almeida. 

As antologias e os compêndios de textos, geralmente associados a uma gramática, eram 

os manuais didáticos utilizados nas aulas de Português. Todos os manuais didáticos vinham de 

Portugal e eram utilizados em território brasileiro, durante o século XIX e primeiras décadas 

do século XX. As seletas, até o início do século XX, eram seleções de textos de autores 

consagrados, em sua maioria, portugueses. Os autores brasileiros não tinham espaço reservado 

nessas publicações.  

A Seleta Nacional, de Caldas Aulete (professor do Liceu Nacional de Lisboa- Portugal), 

livro indicado para as aulas de Português, nos Programas de Ensino do Colégio Pedro II, incluía 

autores portugueses (em sua maioria) e brasileiros (em sua minoria). A antologia Nacional, de 

Fausto Barreto e Carlos de Laet, foi outro manual de seleta que incluiu escritores brasileiros ao 

lado dos escritores portugueses.  

Gradualmente, os escritores brasileiros foram ganhando espaço na Antologia Nacional, 

obra mais editada e utilizada no Brasil, ao passo que decresciam os escritores portugueses a 

cada nova edição. Vale ressaltar que essa antologia foi amplamente utilizada nas escolas 

brasileiras. Segundo Soares (2001), seu uso perdurou por 74 anos de ensino de Português e suas 

edições sofreram poucas mudanças, no que se refere à estrutura dos manuais e aos autores e 

textos selecionados em sua composição.  

A autora esclarece ainda que, em sua última edição, datada de 1969, constava, nessa 

antologia, um número maior de escritores brasileiros (68 escritores) e um número menor de 

escritores portugueses (57 escritores). Esse fato, segundo a autora, revela em sua constituição 

uma característica mais nacional e evidencia maior representatividade da nacionalização da 
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leitura escolar. Como consequência, a literatura brasileira foi se sustentando, gradativamente, e 

ganhando espaço no cotidiano do leitor e da escola. Na contrapartida, a literatura portuguesa 

foi perdendo espaço como disciplina escolar, assim como os autores portugueses perderam seu 

lugar nos livros didáticos de Português, nos anos 1970.  

Soares (2001; 2002) destaca que as Antologias não traziam exercícios ou sugestões de 

atividades, ou orientações metodológicas ao professor, tal como observamos nos livros da 

atualidade. Esse fato evidencia a concepção do professor de português, àquela época, como um 

profissional autônomo, para quem o manual se constituía apenas como um facilitador de suas 

ações pedagógicas. O professor era um leitor em condições de utilizá-lo didaticamente, a fim 

de formar bons leitores. Nas palavras da autora:  

 

A Antologia nunca apresentou exercícios ou sugeriu atividades, quer de literatura 

quer de língua. Isso evidencia que, na sala de aula, o trabalho de leitura e estudo 

dos textos ou, através deles, o estudo da língua, era confiado ao professor: o livro 

dependia dele que, na concepção dos autores, seria um leitor capaz de analisar os 

textos tanto do ponto de vista da literatura quanto da língua, e em condições de 

utilizá-los didaticamente, para formar bons leitores. Na ausência de exercícios, de 

atividades, a Antologia deixava a forma de sua utilização nas mãos do professor, 

autônomo para planejar e executar suas aulas de Português, tendo a coletânea de 

textos apenas como um material didático facilitador de sua ação (SOARES, 2001, 

p. 54-55). 

 

Nesse contexto, não se falava em professor habilitado na área específica, mesmo 

porque não havia instituição formadora de professores, que veio a se constituir somente a partir 

de 1930, com a criação das faculdades de Filosofia, cuja função era formar professores. Assim, 

os professores da época eram, na sua maioria, estudiosos da língua e respectiva literatura que 

dividiam o seu tempo com o ofício de ensinar. 

Uma série de reformas contribuiu para que o ensino da língua portuguesa fosse se 

consolidando, dentre as quais podemos citar:  

a) a Reforma do Ensino Secundário, implementada pelo Ministro Francisco Campos, por meio 

dos Decretos nº 19.890, de 18 de abril de 1931, e nº 21.241, de 4 de abril de 1932, que 

determinaram a separação do curso regular em dois ciclos: o fundamental – indispensável para 

o ingresso em qualquer escola superior – contemplava um período de 5 anos da vida escolar do 

estudante, e o complementar, subdivido em três seções, destinado aos candidatos aos cursos de 

Direito, Medicina, Odontologia, Farmácia, Engenharia, Arquitetura e Química Industrial.   
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b) A reforma Capanema, implementada pelo Ministro Gustavo Capanema, por meio do Decreto 

nº 4.244, que tornou o ensino da língua portuguesa componente obrigatório, em todas as séries 

do Ensino Fundamental. 

Em meio aos decretos que foram modificando a estrutura do ensino de língua portuguesa 

nas escolas brasileiras, as camadas populares reivindicavam a democratização do ensino. Sobre 

esse fato, Razzini (2010) observa que, até início do século XX, o público da escola era constituído 

pelos filhos das famílias econômica e socialmente privilegiadas, falantes da variante padrão da 

língua. Esses eram os únicos a terem acesso aos bancos da escola e aos quais cabia a aprendizagem 

da gramática da língua portuguesa e a análise de textos de autores consagrados. Os professores 

eram usuários da norma padrão e responsáveis pela preparação das aulas, com base nos manuais 

de gramática e em antologias para a exploração da literatura.   

As reivindicações populares ganham força a partir dos anos 1970, conquista que traz 

uma problemática ainda não vivida pela escola brasileira, até aquele momento. Com a 

democratização do ensino, o público da escola passa a ser constituído também pelos filhos dos 

trabalhadores, falantes de uma variante da língua de menor prestígio social, acontecimento 

inédito para a realidade escolar daquele momento histórico. 

Somado a isso, Soares (1991) esclarece que o número de alunos no ensino médio 

triplicou e duplicou, no primário, fenômeno que culminou na necessidade de contratação 

emergencial de professores. Consequentemente, essa nova demanda traz também para escola 

um novo perfil de professor, com menor qualificação que o anterior. Multiplicam-se, então, as 

agências formadoras de professores e estes passam a receber, além da formação de conteúdos 

de língua e de literatura, os de pedagogia e de didática. 

Comparando dois momentos históricos, em que esse processo se deu, a autora conclui 

que:  

 

há uma evidente mudança na concepção do papel do professor [...]: nas primeiras 

décadas do século [XX], uma concepção de professor a quem bastava que o manual 

didático oferecesse os textos, numa antologia austera, um professor que, considerado 

bom leitor e conhecedor de língua e literatura, seria capaz de, autonomamente, definir 

uma metodologia de trabalhos com textos, na sala de aula; progressivamente, e 

sobretudo a partir dos anos 70, uma concepção de professor a quem o livro didático 

deve oferecer não só os textos, mas também a orientação metodológica para a sua 

leitura e interpretação, as atividades didáticas a serem realizadas e até mesmo as 

respostas às questões de compreensão e interpretação dos textos, um professor talvez 

não considerado propriamente um mau leitor, ou incapaz de definir por si mesmo uma 
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metodologia de estudo de textos na sala de aula, mas reconhecido como sem formação 

e sem tempo suficientes para a preparação de suas aulas (SOARES, 2001, p. 72 - 73). 

 

Para Bezerra (2002), os livros didáticos surgem para suprir as lacunas de conhecimento 

desses professores. E um novo fenômeno é observado. Se, antes, os professores eram o centro do 

saber, e os compêndios e seletas apenas material de apoio para a organização de suas aulas, diante 

dessa nova realidade, o inverso parece acontecer, e o livro didático passa, paulatinamente, a 

ocupar lugar de maior destaque em relação aos professores.  

A partir das reflexões dos autores, é possível perceber que o livro didático entra nesse 

cenário a fim de facilitar a ação do professor. Soares (2001) afirma que, nessa época, inicia-se o 

processo de depreciação do professor, o que o obriga a buscar facilitação de sua atividade docente, 

sendo uma delas a transferência, para o livro didático, de sua tarefa de preparar as aulas e 

exercícios.  

Tal cenário apresenta um novo caminho para o ensino da língua portuguesa, no país. 

Segundo Soares (2001), é nesse momento que a gramática e o texto começam a constituir uma 

disciplina com conteúdos articulados. Iniciam-se nos anos 1950 e 1960, os estudos da gramática 

a partir do texto, ou melhor, estuda-se o texto por meio de componentes gramaticais. Desse 

modo, ora buscam-se elementos na gramática para a compreensão do texto, ora nas estruturas 

textuais para a aprendizagem da gramática. 

A partir de 1950, observa-se também outra mudança nos livros didáticos de língua 

portuguesa: estes passam a apresentar, cada vez mais, uma metodologia de ensino, traduzida 

em orientações para os professores. Se, antes, o professor era um leitor autônomo do livro 

didático e produzia suas próprias atividades, a partir das seletas de textos sugeridos pelos 

autores, nesse momento, os autores dos livros assumem a responsabilidade de formular os 

exercícios, bastando ao professor segui-los. Isso se deve à necessidade de maior recrutamento 

de professores, que se dá de uma forma menos seletiva, culminando na depreciação da categoria 

(com baixos salários e condições precárias de trabalho) e conduzindo-os à busca de estratégias 

“facilitadoras” do trabalho docente; com isso, transferem ao livro didático o papel de planejar 

as suas aulas.  

Na década de 1950, a gramática e o ensino de textos aparecem em um único manual 

didático, entretanto, estruturalmente separados, sendo a primeira parte dedicada a lições de 

gramática e a segunda, aos textos, nomeada “Pequena Antologia”.  
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A partir dos anos de 1960, os livros didáticos passam a apresentar uma nova 

organização: estruturados em unidades constituídas de textos, seguidas de atividades de 

interpretação e tópicos gramaticais. Essa fusão se processa de forma gradual, posto que o estudo 

da gramática esteja ainda pautado numa longa tradição, desde o tempo do sistema de ensino 

dos jesuítas. Talvez, em razão dessa longa tradição, não se consiga romper com o ensino da 

gramática de uma forma tradicional, sobrepondo-se ao ensino do texto e da compreensão dos 

seus sentidos.  

Com base no exposto, podemos observar as reformas e transformações ocorridas no 

ensino, alterando o status da disciplina, o público da escola, o perfil do professor e a 

interferência dessas mudanças não só na história da disciplina língua portuguesa, como também 

na organização e constituição do livro didático, que começa a se apresentar mais próximo dos 

manuais que conhecemos hoje, com atividades e orientações para o professor.   

 Na próxima seção, damos destaque às mudanças sofridas pelo LDP, face às 

transformações da disciplina Língua Portuguesa e interferência do Plano Nacional do Livro 

Didático.  

 

1.2.1 As mudanças no livro didático de Língua Portuguesa 

 

No que tange aos pioneiros da produção de livros didáticos no Brasil, no período entre 

1810 e 1910, Bittencourt (2004) divide os autores em dois grupos. No primeiro grupo, a geração 

de autores (a partir de 1827) composta por homens pertencentes à elite intelectual e ao cenário 

político da época, tendo estreita relação com o poder institucional. Consequentemente, eram 

obrigados a seguir os programas, preocupavam-se com a formação moral e com os textos 

oferecidos aos jovens leitores. A partir do momento em que o ensino elementar das escolas 

públicas se intensifica, surge uma segunda geração de autores.  Neste segundo grupo, inclui-se a 

geração de autores que emerge de um momento de profundas transformações da política liberal e 

início da defesa do nacionalismo. Segundo Bittencourt (2004):  

 
Os anos 1870 e 1880 marcaram o início do crescimento escolar e o surgimento de 

escritores provenientes de outras esferas sociais [...] Os autores dessa geração possuíam, 

na maioria das vezes, experiências pedagógicas provenientes de cursos primários, 

secundários ou de escolas normais voltadas para a formação de professores 

(BITTENCOURT, 2004, p. 483).   



43 

 

 

 

Quanto ao público do livro didático, Bittencourt (2004) nos diz:  

 

O livro didático traz, desde a sua origem, uma ambiguidade no que se refere ao seu 

público. O professor é figura central, mas existe o aluno. O livro didático não pode 

separá-los. A partir da segunda metade do século XIX passou a se tornar mais claro que 

o livro didático não era um material de uso exclusivo do professor, [...] mas que ele 

precisava ir diretamente para as mãos dos alunos (BITTENCOURT, 2004, p. 483). 

 

Como consequência, essa compreensão acaba por revelar nos livros o status da autoria: 

 
Esses primeiros autores, com maior ou menor autonomia, foram os criadores de textos 

didáticos que possibilitavam a configuração de uma produção nacional, com 

características próprias. Mesmo que a forma se assemelhasse aos livros estrangeiros, os 

textos escolares expressaram uma produção própria que buscava atender as condições 

de trabalho dos professores das escolas públicas que se espalhavam pelo país. 

Procuravam suprir a ausência de formação de professores, em sua grande maioria leigos 

e autodidatas (BITTENCOURT, 2004, p. 489-490). 

 

Outros fatores interferem nas transformações sofridas pelo livro didático, dentre os quais 

a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 5692/71), em início dos anos 

1970. Essa lei substituiu as concepções de língua como sistema (a que prevalecia no ensino da 

gramática) e a de língua como expressão estética (a que prevalecia primeiramente no ensino da 

retórica e da poética e, posteriormente, no estudo dos textos), pela de língua como comunicação. 

Além disso, o nome da disciplina português passa a denominar-se Comunicação e expressão – 

nas séries iniciais do 1º. Grau; Comunicação em língua portuguesa – nas séries finais desse grau, 

e Língua Portuguesa e literatura brasileira – no 2º. Grau.  

Segundo Razzini (2010), a concepção de língua como “instrumento de comunicação” e 

sua articulação a outras matérias causam impactos na mudança do ensino de português, que passa 

a admitir um número cada vez maior e mais diversificado de textos para a leitura:  

 
[...] desde os tradicionais textos literários, consideravelmente ampliados com a literatura 

contemporânea pós-1922, até todo tipo de manifestação gráfica, incluindo textos de 

outras disciplinas do currículo, jornais, revistas, quadrinhos, propagandas, entre outros 

(RAZZINI, 2010, p.56). 

 

Em relação aos objetivos, passa-se “do estudo sobre e da língua” para os “usos da língua”, 

com vistas a instrumentalizar o estudante (como emissor/receptor competente de mensagens) para 

uso e compreensão dos códigos (verbais e não-verbais). 
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Para Soares (2002), os livros didáticos, que antes eram como documentos que 

testemunhavam as mudanças das novas condições sociais e culturais do ensino, no período 

militar, foram testemunha de uma mudança resultante de intervenção. Como principais mudanças, 

destacam-se: fim da primazia da gramática, inserção de textos pertencentes às práticas sociais 

junto aos textos literários, inclusão do texto não-verbal para a leitura e revalorização da oralidade, 

não mais com foco na oratória, mas como forma de comunicação. Os livros passam a ser 

exageradamente ilustrados e coloridos, em função do intenso desenvolvimento da indústria 

gráfica, no Brasil dessa época.  

Essas mudanças geraram críticas e protestos de tal ordem que, na segunda metade dos 

anos 1980, as denominações que remetiam à comunicação foram substituídas pela denominação 

“português”, por meio de medida do então Conselho Federal de Educação. Essa substituição não 

significou retorno aos antigos objetivos, sendo apenas consequência do contexto político e 

ideológico do período de redemocratização do país e das teorias linguísticas em desenvolvimento. 

Schöder (2013, p. 203) afirma que “a restituição da denominação da disciplina revela a rejeição 

da concepção de língua valorizada no período militar”.   

Para Schöder (2013), no que concerne à democratização da escola, as novas teorias 

linguísticas (e não mais as da comunicação) passam a interferir profundamente no ensino do 

português, no que diz respeito, principalmente, à percepção da heterogeneidade da língua nas 

salas de aulas (contribuição da Sociolinguística), exigindo novos conteúdos, novas metodologias. 

Em decorrência dessas mudanças no ensino do português, a gramática prescritiva tem a sua 

sobrevivência ameaçada, considerando-se novas concepções de gramática da língua (escrita e 

falada).  A linguística textual traz uma nova maneira de tratar o texto, a escrita e a oralidade. 

As contribuições das novas teorias linguísticas, como a sociolinguística, a linguística 

textual, a pragmática, a teoria da enunciação e da análise do discurso, dentre outras, trazem 

mudanças para o ensino de português, incluindo uma nova concepção de língua como 

“enunciação” e destacando as relações da língua com os que a utilizam, com o contexto e as 

condições sociais e históricas de sua utilização.  

Concomitantemente a essas transformações no ensino, e aos avanços advindos das 

pesquisas linguísticas, o Estado passa a intervir mais pontualmente na produção do material 
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didático6, por meio do Ministério da Educação (MEC).  A partir de 1980, o “texto” (antes, objeto 

de ensino) conquista seu espaço como base do ensino-aprendizagem da língua materna e passa a 

ser examinado no livro didático a partir do seu funcionamento textual e/ou discursivo, sendo 

tomado como objeto de uso, para a realização das atividades de leitura, produção e análise 

linguística. 

Rojo e Cordeiro (2004) criticam a perspectiva que toma o texto como objeto de uso e não 

de ensino, sob o seguinte argumento:  

 
[...] esse ensino das propriedades do texto na sala de aula deu origem a uma 

gramaticalização dos eixos de uso, passando o texto a ser “pretexto” não somente para 

um ensino da gramática normativa, mas também da gramática textual, na crença de que 

‘quem sabe as regras sabe proceder’ [...] faz a abstração das circunstâncias ou da situação 

de produção e de leitura desses textos, gerando uma leitura de extração de informações 

(explícitas ou implícitas) mais do que uma leitura interpretativa, reflexiva e crítica, e 

uma produção guiada pelas formas e pelos conteúdos mais do que pelo contexto e pelas 

finalidades do texto (ROJO; CORDEIRO, 2004, p. 9-10).  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) 

recomendam o ensino de textos, tanto a leitura quanto a produção, com base na noção de gênero, 

a variedade textual destacando exemplares dos gêneros a que os educandos estão expostos no seu 

cotidiano, a fim de ampliar sua competência linguística em usos sociais da língua. Frente a essa 

recomendação, os livros didáticos publicados a partir de 1990, e avaliados, desde 1996, pelo 

PNLD, demonstram, segundo Rojo e Batista (2003), que, embora esse material tenha recebido 

atenção dos autores e editores no que se refere à proposta de ensino apresentada nos livros com 

maior rigor teórico-metodológico, continuam centrados em práticas da cultura escrita. 

Batista (2003) observa que, no tocante à concepção de livro didático seguida pelo PNLD, 

o Programa, mesmo sem marcar uma posição explícita, parece compactuar com o modelo vigente 

de manual escolar, que condiciona e organiza a atividade docente na seleção de conteúdos, na 

apresentação das atividades e na metodologia de ensino adotada nos livros. O autor afirma que 

                                                             

6 Segundo Batista (2002), a intervenção do MEC na produção do livro didático ocorre desde antes dos anos 90: 

em 1938, quando foi instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD); em 1966, com a criação da 

Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED); em 1971, com o desenvolvimento, pelo Instituto 

Nacional do livro (INL), do Programa do Livro Didático para o Ensino Médio (PLIDEF); em 1976, a Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME), com a responsabilidade sobre a execução dos programas do livro 

didático; em 1985, com a substituição do PLIDEF pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), responsável 

por várias mudanças na avaliação do livro didático; em 1996, com o início do processo de avaliação desse livro, 

nos moldes atuais. 
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essa concepção de livro didático não é adequada para dar respostas às exigências do contexto 

educacional contemporâneo, e enfatiza:  

 
[...] é necessário dispor de um livro didático também diversificado e flexível, sensível à 

variação das formas de organização escolar e dos projetos pedagógicos, assim como à 

diversificação das expectativas e interesses sociais e regionais (BATISTA, 2003, p. 49). 

 

Quanto à presença das imagens nos livros didáticos, especialmente de Língua Portuguesa, 

Belmiro (2003) mostra que, a partir da década de 1970, por influência da Teoria da Comunicação, 

os LDP passam a incorporar as imagens para diferentes práticas de leitura. A autora interroga-se 

sobre um possível sufocamento do texto verbal pelas imagens e também sobre uma possível falta 

de critérios para sua inserção nos materiais didáticos.  

A autora assevera que, assim como as práticas de letramento evidenciam distintos estados 

de apropriação dos usos da língua por diferentes grupos sociais, também as atividades com 

imagens oferecidas pela escola podem produzir determinadas formas de relação com a realidade. 

Isso não significa que os alunos não pratiquem outros procedimentos de interação pela imagem. 

O fato é que não só as imagens, mas a maneira como elas são apresentadas pela escola nas 

atividades propostas vão propiciar a construção de um determinado mundo de referências. Assim, 

a autora critica: “[...] O visível oferecido na escola tende a mascarar a natureza dialógica e 

polifônica das imagens, que tão harmoniosamente interagem com o texto verbal, por exemplo, 

nos livros de literatura infantil” (BELMIRO, 2003, p. 307). 

Essa avaliação de Belmiro (2003) toca num ponto crucial de nossa pesquisa, à medida que 

observamos, durante as análises, a presença de imagens de toda ordem (ilustrações, tiras, 

anúncios, reproduções de pintura, fotografias etc.) na constituição das atividades oferecidas pelos 

livros selecionados para o nosso corpus. Importa-nos, especialmente, conhecer a forma de 

inserção dessas imagens no diálogo com o texto verbal escrito, seja no modo como a 

materialidade verbal e a visual se engendrem na constituição de um gênero – uma tira, por 

exemplo – seja no modo como a materialidade visual constitua em si um gênero – como a 

reprodução de uma pintura. Em ambos os casos, independentemente do material linguístico do 

enunciado (visual ou verbo-visual), interessa-nos, sobretudo, analisá-lo sempre em relação com 

as comandas de atividades propostas para a sua leitura, o que chamaremos, com base em Bakhtin 

(2003a), de textos emolduradores7. Segundo esse autor, o texto é destinado a um segundo sujeito 

                                                             

7 Esclarecemos a noção de “textos emolduradores”, utilizada por Bakhtin (2003a), no capítulo 2 deste trabalho.  
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(o leitor), que o reproduzirá para fins específicos, criando um texto denominado texto 

emoldurador (BAKHTIN, 2003a, p. 309), que comenta, avalia, questiona, objeta o texto primeiro.  

A questão que nos mobiliza nesse percurso investigativo é conhecer não apenas os tipos 

de relações dialógicas observadas entre o texto verbal e a imagem, mas também a forma como o 

resultado desse processo de intercalação de linguagens se efetiva, de modo a propiciar ao aluno 

o desenvolvimento de habilidades leitoras para as especificidades exigidas por esse tipo de 

enunciado. Voltaremos a essa questão no capítulo de análise qualitativa. 

Por outro lado, também nos questionamos se o LDP, influenciado e conformado por 

interesses de diferentes ordens, como a avaliação do PNLD, questões econômicas e políticas, o 

público estudante, as editoras, enfim, a indústria do livro didático, pode ofertar espaço para a 

verbo-visualidade, mantendo a energia criadora do enunciado visual ou verbo-visual e 

consagrando o espaço necessário para a sua apreciação, análise e compreensão ativa e criadora. 

Levantamos essa discussão em função do projeto gráfico do livro, cuja formatação implica 

cortes de imagens para que se moldem à página do LDP, ao número de páginas estabelecidos 

nos editais do PNLD, restrições que podem limitar a fonte criadora dos autores, tanto na escolha 

do enunciado a ser objeto de análise, quanto no número de comandas para a sua exploração 

com vistas à compreensão, dentre outros aspectos.  

Todos esses fatores, a nosso ver, funcionam como um complexo de forças centrípetas 

e centrífugas8 que por serem contraditórias (visam atender a diferentes interesses) chocam-se 

umas nas outras, tensionam-se, conformam-se, discordam e acabam por influenciar a 

constituição do LDP, interferindo na qualidade do seu projeto pedagógico.  

Por esses motivos, indagamo-nos: como o LDP, influenciado por interesses de várias 

ordens sociais, políticas e econômicas, pode constituir-se em material com a qualidade 

necessária para atingir os fins pedagógicos aos quais se propõe? Como articular as necessidades 

contemporâneas de novos letramentos, como o visual ou verbo-visual, num formato de livro 

que parece limitar a criação autoral? Diante dos livros apresentados às escolas, como utilizá-

los se, muitas vezes, o professor não recebe incentivos para uma formação que o habilite à 

autonomia na sala de aula? Como exercer essa autonomia, quando possível, com a 

obrigatoriedade de uso, às vezes exclusivamente, do livro didático? São questões como essas 

que entrecruzam as perguntas desta pesquisa e nos mobilizam a empreendê-la. 

                                                             

8 O choque de diferentes interesses – editoriais e pedagógicos, por exemplo – interferindo na constituição do livro 

didático de Língua Portuguesa. 
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Na próxima seção, apresentamos os dados relativos ao desempenho dos estudantes das 

escolas públicas brasileiras, no que se desenha para a necessidade de estudos e reflexões que 

problematizem o ensino da leitura, priorizando a formação de um leitor crítico dos textos 

contemporâneos.  

 

1.3 Proficiências em leitura: o que dizem os exames oficiais 

 

Nesta seção, apresentamos os resultados dos relatórios de exames em escala 

internacional – o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) – e nacional – 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb/Prova Brasil), a fim de compreendermos o 

status quo da proficiência leitora de estudantes brasileiros, em especial, mato-grossenses.  

No que tange à leitura ou aos temas ligados a ela, parece haver um consenso sobre a 

máxima de que este seja o grande desafio dos professores de Língua Portuguesa da escola básica 

de ensino brasileira: como ensinar o aluno a ler com proficiência? Em consequência, 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento científico – como Educação, Linguística, 

Linguística Aplicada e Linguagem - têm se debruçado sobre essa temática. Muito se tem 

discutido sobre o tema, desde metodologias, teorias e práticas que auxiliem o professor a 

enfrentar tal desafio. 

Apesar do mosaico de pesquisas sobre a leitura – incluindo temáticas relacionadas a 

“como ensinar a ler”, “de que forma ler”, “metodologias para fluência da leitura”, dentre outras 

– a verdade é que os relatórios de exames internacional e nacional têm demonstrado que os 

esforços parecem ainda não alcançar os resultados em proficiência leitora almejados e 

estipulados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE). 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é desenvolvido pela 

OCDE e congrega 34 países, dentre os quais o Brasil. O PISA tem como objetivo avaliar – nas 

áreas de Leitura, Matemática e Ciências – estudantes que tenham 15 anos de idade e estejam 

matriculados a partir do sétimo ano de ensino. O exame é realizado trienalmente, focalizando 

uma área específica de conhecimento a cada edição. Desse modo, podemos observar a tabela a 

seguir: 
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Quadro 1: Edições do PISA 

PISA- Ano da Edição ÁREA DE CONHECIMENTO 

2000 Leitura 

2003 Matemática 

2006 Ciências 

2009 Leitura 

2012 Matemática 

2015 Ciências 

Fonte: Elaborado pela autora9. 

 

 O quadro 1 permite-nos uma melhor visualização das áreas de conhecimento 

focalizadas nas avaliações de cada edição do PISA. Podemos observar que a “Leitura” foi 

avaliada nas edições dos anos 2000 e 2009 do PISA. Vale destacar que, embora cada edição se 

dedique à avaliação do desempenho do estudante em uma área específica do conhecimento 

(Leitura, Matemática ou Ciências), todas as demais áreas são avaliadas em todas as edições. 

Consequentemente, a seleção de uma área específica, “Leitura”, “Matemática” ou “Ciências”, 

não exclui a análise das demais, representando apenas o ponto sobre o qual a avaliação será 

realizada com ênfase, incluindo maior número de questões e ampliação da base de dados. Assim 

sendo, no que se refere à área de Leitura, deter-nos-emos nos dados das edições de 2009 e 2012, 

pois ambas nos fornecerão elementos importantes sobre o nível de proficiência leitora dos 

estudantes brasileiros.  

Como destacamos na introdução deste trabalho, em 2009, o relatório das notas PISA 

apontou para uma melhoria nos índices do Brasil: crescimento em todas as notas, passando à 

10ª posição em leitura, entre 59 países, no ranking internacional. Apesar dessa melhoria, no 

mesmo relatório, a OCDE adverte para a insuficiência das notas médias alcançadas pelos alunos 

brasileiros.  

Segundo o Ministério da Educação – MEC- e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira – INEP (BRASIL, 2012), a educação brasileira evoluiu 33 

pontos nos exames do PISA, realizados entre os anos 2000 e 2009, sendo superada pelo Chile 

(com 37 pontos) e Luxemburgo (com 38 pontos). No ranking geral, o Brasil está na 53ª posição, 

                                                             

9 Dados elaborados a partir de informações do Relatório Nacional PISA 2012 (BRASIL, 2014). Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_PISA_2012_resultad

os_brasileiros.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2014. 
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superando a Argentina e Colômbia, dentre os países latino-americanos. Ficou atrás do México 

(49º), Uruguai (47º) e Chile (45º).  

No âmbito nacional, as melhores médias foram registradas no Distrito Federal, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul e Goiás. Na média nacional em leitura, o Brasil passou de 396 (em 2000) para 

412 pontos (2009), sendo que a pontuação média do exame é de 500 pontos. O INEP destaca 

que o nosso país atingiu a meta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) estipulada 

em 395 pontos nas três áreas avaliadas (Leitura, Matemática e Ciências).  

O relatório PISA 2009 (BRASIL, 2012) também evidenciou os números relativos às 

avaliações internas: o desempenho dos alunos da rede pública é inferior ao desempenho dos 

alunos da rede privada. Enquanto a média dos alunos das instituições particulares ficou em 502 

pontos, nas públicas foi de 387 pontos. A título de ilustração e para fins de compreensão, 

inserimos a seguir um quadro com as escalas de proficiência em leitura de material impresso, 

do exame:  

 

Quadro 2: Escala de Proficiência em leitura de material impresso 10 (Continua) 

 

Fonte: INEP. Relatório PISA 201211 (BRASIL, 2014b, p.42). 

 

 

 

                                                             

10 O texto referente ao quadro 2 é uma reprodução exata do original de Escala de Proficiência em Leitura, 

disponibilizado pelo INEP (BRASIL, 2014a). Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultado

s_brasileiros.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014.  

 
11 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultado

s_brasileiros.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. 
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Quadro 3: Escala de Proficiência em Leitura de material impresso (Conclusão) 

 
Fonte: INEP. Relatório PISA 2012 (BRASIL, 2014b, p.42). 

 

Ao analisarmos os quadros 2 e 3, podemos verificar que, embora tenhamos avançado de 

396 (em 2000) para 412 (2009) pontos, numa escala de níveis entre “1b” e “6”, atingimos o 

nível 2. Em termos de proficiência em leitura, significa que os estudantes participantes do 

exame, nesse nível, devem localizar informações no texto e realizar inferências elementares 

(Quadro 3). Podemos deduzir que de 2000 a 2009, avançamos apenas um nível na escala de 
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proficiência leitora, o que coloca a leitura no centro das investigações, seja da Linguística, seja 

da Educação.  

No que se refere aos níveis de desempenho de leitura, por Unidade Federativa (UF), os 

resultados apontam para: 

 

Gráfico 2: Distribuição dos estudantes, segundo níveis de proficiência em leitura, por UF 
 

 

Fonte: Relatório PISA 201212 (BRASIL, 2014b, p.43). 

 

No gráfico 2, observamos que os melhores níveis de desempenho de proficiência em 

leitura concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para dois estados brasileiros: 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os resultados desses dois estados, no relatório PISA 2012, 

comparados aos resultados do Relatório 2009, não se alteraram, apresentando apenas pequenas 

oscilações, para menos. Podemos observá-los melhor no quadro que se segue: 

 

 

 

 

                                                             

12 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultado

s_brasileiros.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2014. 
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Quadro 4: Médias estaduais de leitura nas edições de 2009 e 2012 do PISA, áreas urbanas 

 

Fonte: INEP. Relatório PISA 201213 (BRASIL, 2014b, p.43). 

 

No quadro 4, é possível percebermos as diferenças entre os níveis registrados nos 

exames de 2009 e 2012. Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, observamos uma 

mínima queda nos números. Destacamos, ainda, os números relativos aos resultados registrados 

em Mato Grosso, que obteve média 399,6 em 2009, caindo para 381,6, em 2012. Houve uma 

queda que não nos parece significativa quando retomamos o quadro 2 (Escala de proficiência 

em leitura) e verificamos que os estudantes desse Estado continuam com o mesmo nível de 

proficiência, equivalente ao nível “1a" (Quadro 3): 

 
Tarefas neste nível exigem que os estudantes localizem uma ou mais informações 

independentes enunciadas de maneira explícita, que reconheçam o assunto principal 

ou o objetivo do autor em um texto sobre um tema conhecido, ou que estabeleçam 

uma conexão simples entre a informação contida no texto e conhecimentos da vida 

cotidiana. As informações exigidas sobre o texto, normalmente são evidentes, e 

quando existem, as informações concorrentes são limitadas. O leitor é orientado 

explicitamente a considerar os fatores relevantes na tarefa e no texto (BRASIL, 2012, 

p. 42). 

 

Nesse nível, portanto, os estudantes não ultrapassam as capacidades básicas de leitura, 

que consistem na localização de informações no texto, dado que por si só atesta a urgência, 

necessidade, relevância e atualidade de pesquisas, cujo foco de investigação seja a leitura, 

                                                             

13 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultado

s_brasileiros.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2014. 
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especialmente, no Estado de Mato Grosso, onde coletamos os livros didáticos constituintes do 

corpus da pesquisa. 

Sistematizando, podemos visualizar os resultados gerais do Brasil, desde a primeira 

edição desse exame:  

 

Quadro 5: Quadro comparativo dos resultados do Brasil no PISA desde 2000 
 

  Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 

Número de alunos 

participantes 

4.893 4.452 9.295 20.127 

Leitura 396 403 393 412 

Matemática 334 356 370 386 

Ciências 375 390 390 405 

Fonte: INEP. Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa): resultados nacionais – Pisa 

200914 (BRASIL, 2012). 

 

Buscamos, também, os últimos resultados de exames realizados pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb/Prova Brasil). O SAEB/ Prova Brasil é uma avaliação que 

ocorre a cada dois anos, focalizando as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, e tem por 

objetivo diagnosticar os sistemas educacionais brasileiros. Seu público alvo são alunos do 6º ao 

9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.  

No quadro a seguir, observamos, por localização, a pontuação obtida pelos estudantes 

no(a) SAEB/Prova Brasil 2011, no exame de Língua Portuguesa:  

 

Quadro 6: Resultado Prova Brasil 2011 

Fonte: INEP. Resultados da Prova Brasil 201115 (BRASIL, 2011a). 

                                                             

14 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados>. Acesso em: 02 fev. 2013. 
15 Disponível em: <http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados/>. Acesso em: 28 fev. 2014. 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados/
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No quadro 6, é possível visualizarmos a pontuação total, por localização, das escolas 

brasileiras: Municipal (233,5), Estadual (238,7), Federal (298,8), Pública (236,9), Privada 

(282,1) e uma média geral total de 243,0. 

Para melhor compreensão dessa pontuação, apresentamos, a seguir, os níveis de 

desempenho dos alunos em cada nível, nesse exame: 

 

Quadro 7: Descrição dos níveis da escala de desempenho em leitura - SAEB (Continua) 

 

Fonte: INEP/SAEB16 (BRASIL, 2011b). 

 

 

                                                             

16 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fu

ndamental.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fundamental.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fundamental.pdf
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Quadro 8:Descrição dos níveis da escala de desempenho em leitura - SAEB (Continuação) 

 

 
Fonte: INEP/SAEB (BRASIL, 2011b) 
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Quadro 9: Descrição dos níveis da escala de desempenho em leitura - SAEB (Conclusão) 

 
Fonte: INEP/SAEB (BRASIL, 2011b) 
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Com base na pontuação geral de estudantes das Escolas Públicas, no resultado da Prova 

Brasil (Quadro 6), obteve-se o total de 236,9. Se analisarmos os níveis de desempenho (Quadros 

7 a 9), verificamos que os estudantes das escolas públicas encontram-se no nível “5” (225 a 250 

pontos), o que significa que são capazes de identificar efeitos de sentido, inferir finalidade do 

texto e localizar a informação principal no texto. Numa escala de níveis de “0” a “9”, também 

nesse exame, continuamos muito aquém do nível desejado para os últimos anos do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos).  

Em suma, os dados dos exames internacional (PISA) e nacional (SAEB/ Prova Brasil) 

apontam para estatísticas preocupantes, no que se refere aos níveis de letramento de estudantes 

dos últimos anos do Ensino Fundamental, nas escolas públicas brasileiras.  

Na próxima seção, apresentamos a proposta do documento que baliza o ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998). Buscamos, sobretudo, sua 

proposta para o ensino da Língua Portuguesa, especialmente, da leitura de textos/enunciados 

verbo-visuais.   

 

1.4 A leitura nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) são um 

documento basilar não só para o ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras de Ensino 

Fundamental, como também para a elaboração das matrizes de referências da Prova 

Brasil/SAEB, transformando-se, consequentemente, num texto guia e norteador das propostas 

de livros didáticos de Língua Portuguesa em nosso país. Por esse motivo, torna-se fundamental 

conhecermos esse documento, especialmente, sua proposta para a formação de leitores. 

A linguagem, no âmbito do referido documento, é concebida como instrumento de 

interação entre sujeitos. Desse modo: 

 
Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação interindividual orientada por 

uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas 

sociais existentes nos diferentes grupos da sociedade, nos distintos momentos de sua 

história (BRASIL, 1998, p. 20). 
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Linguagem, portanto, constitui-se por práticas de sujeitos em interação por meio da 

linguagem, inseridos em determinadas condições e situação comunicativa. Nessa perspectiva, 

língua é assim definida: 

 
[...] língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender não 

somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreender 

pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

A linguagem se efetiva por meio do discurso, em determinado contexto histórico, em 

específicas circunstâncias de interlocução, e se materializa por meio do texto, sendo este 

concebido como 

 

[...] uma sequência verbal constituída por um conjunto de relações que se 

estabelecem a partir da coesão e da coerência. Em outras palavras, um texto só é 

um texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global 

(BRASIL, 1998, p. 21). 

 

O texto se organiza dentro de determinado gênero, em função de sua intencionalidade 

comunicativa e de determinadas condições de produção. O gênero é concebido com base nos 

pressupostos bakhtinianos como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 

2003b, p.262) e constituído por três elementos indissolúveis: conteúdo temático, construção 

composicional e estilo. 

Observa-se, na leitura do documento, que a base teórica para as concepções de 

língua/linguagem, discurso e gênero centra-se nos pressupostos teóricos de Bakhtin e o Círculo, 

mas não somente. O objeto de ensino-aprendizagem eleito pelos PCN (BRASIL, 1998) é o 

conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera em suas práticas sociais por 

meio da linguagem. 

No que se refere à seleção dos textos, os PCN (BRASIL, 1998) mencionam a 

necessidade do uso de diversificados gêneros discursivos. Não encontramos, no texto do 

referido documento, a menção explícita, a indicação ou inclusão da leitura de textos/enunciados 

visuais ou verbo-visuais em sua proposta pedagógica. A leitura de textos verbo-visuais parece 

estar contemplada – mesmo que genericamente e de forma não explícita – na recomendação 
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pela seleção de textos que favoreçam a reflexão crítica e o exercício da “fruição estética dos 

usos artísticos da linguagem [...]” (BRASIL, 1998, p. 24). 

Como objetivo geral para a área de Língua Portuguesa, espera-se que o  

 
aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, 

sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua 

inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação 

social no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 32). 

 

A fim de alcançar o objetivo geral da disciplina, propõe-se a organização de um conjunto 

de atividades, que privilegie conteúdos articulados em torno de dois eixos básicos: o uso da 

língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a linguagem, traçando como ponto de partida 

e de chegada a produção/recepção de discursos. 

No eixo “uso da língua oral e escrita”, orienta–se a prática de escuta e de leitura de 

textos e de produção de textos orais e escritos; no eixo “reflexão sobre a língua”, a prática de 

análise linguística. 

No que concerne às competências leitoras a serem desenvolvidas pelos alunos do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos), destacamos as capacidades relativas à leitura de textos, por terem 

relação mais direta com o nosso trabalho. 

Assim, espera-se que o aluno: 

 

 saiba selecionar textos segundo seu interesse e necessidade; 

 leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha 

construído familiaridade: 

 selecionando procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e 

interesses, e a características do gênero e suporte; 

 desenvolvendo sua capacidade de construir um conjunto de expectativas 

(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-

se em seus conhecimentos prévios sobre gênero, suporte e universo temático, bem 

como sobre saliências textuais – recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, 

prefácio etc.); 

 confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura; 

 articulando o maior número possível de índices textuais e contextuais na 

construção do sentido do texto, de modo a: 

a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a expressões que não pertençam 

a seu repertório linguístico ou estejam empregadas de forma não usual em sua 

linguagem; 

b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se em deduções; 

c) estabelecer a progressão temática; 

d) integrar e sintetizar informações, expressando-as em linguagem própria, 

oralmente ou por escrito; 
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e) interpretar recursos figurativos tais como: metáforas, metonímias, eufemismos, 

hipérboles etc.; 

 delimitando um problema levantado durante a leitura e localizando as fontes de 

informação pertinentes para resolvê-lo; 

 seja receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, por meio 

de leituras desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em marcas formais do 

próprio texto ou em orientações oferecidas pelo professor; 

 troque impressões com outros leitores a respeito dos textos lidos, posicionando-se 

diante da crítica, tanto a partir do próprio texto como de sua prática enquanto leitor; 

 compreenda a leitura em suas diferentes dimensões – o dever de ler, a necessidade 

de ler e o prazer de ler; 

 seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que reconheça nos textos 

que lê (BRASIL, 1998, p. 49-51). 

 

De um modo geral, não encontramos nenhuma menção explícita à leitura de 

enunciados/textos verbo-visuais.  

A seguir, refletimos sobre o conceito de leitura e apresentamos aquela que fundamenta 

o nosso trabalho e guia o nosso olhar na análise do corpus. 

 

1.5 Leitura ou leituras, letramento ou Letramentos? 

 

Para Furtado (2000), a leitura tem uma história que não progride de modo linear, mas 

possui seus movimentos lentos e suas mudanças mais bruscas. O autor destaca especialmente 

alguns eventos vivenciados pela sociedade do mundo ocidental, no século XX, a fim de 

evidenciar as transformações ocorridas na história da leitura. É nesse século que, segundo o 

autor, cresce a preocupação com o ensino formal, com a erradicação do analfabetismo clássico, 

multiplicando-se os estudos e as investigações sobre a leitura e apontando-se para uma crise do 

livro, da edição e da leitura. 

Associado a esse evento, Furtado (2000) observa que também nesse século se evidencia 

um novo fenômeno: a dificuldade de um grande percentual da população – apesar de a grande 

maioria ter a escolaridade mínima obrigatória – quanto ao domínio de competências de leitura 

e escrita. Esse novo fenômeno, denominado “analfabetismo funcional”, ou “iletrismo”, ou 

“iliteracia”, acaba por instaurar um questionamento acerca da homogeneidade das práticas 

culturais na sua relação com a escrita.  

Para o autor, é nesse quadro que as investigações sobre a leitura, nos últimos decênios, 

multiplicaram-se com diferentes objetivos e por diversificados estímulos. De um lado, os 
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estudos procuravam compreender as formas e as maneiras de apropriação da escrita; por outro, 

buscavam respostas às indagações sociais e políticas, tendo que dar conta de interpretar as 

transformações, medindo as lacunas e recuos observados nesse processo.  

Furtado (2000) apoia-se em Poulain (1993) para asseverar que esses dois tipos de 

estímulos levantam, para a Sociologia da leitura, questões sobre o objeto, seus métodos e sua 

adaptação à realidade em transformação, sua capacidade de agregar abordagens e contribuições 

de outras disciplinas e, por fim, a necessidade de saber até que ponto uma reflexão sobre a 

sociologia da leitura pode dar respostas ao fenômeno da leitura como uma atividade pluriforme. 

Desse modo, o autor interroga a palavra “leitura”, evidenciando o seu caráter plural, no sentido 

de que não exista apenas uma, mas infinitas leituras que dependem do texto lido, das pessoas 

que o leem, e das suas necessidades, além das situações que envolvem essa leitura.  

Manguel (2010), em seu texto intitulado “A última página”, refletindo sobre a leitura e 

a escrita, diz que a leitura precede a escrita, sob o argumento de que uma sociedade pode viver 

sem a escrita, mas não sem a leitura. Para o autor, é através da leitura que se movimenta, em 

tempos diferentes e complexos, a multiplicidade de signos que o mundo pode nos oferecer. 

Desse modo, afirma: 

 
Mesmo nas sociedades que registam a sua existência (a da escrita), a leitura precede 

a escrita; o escritor em potência tem de ser capaz de reconhecer e decifrar o sistema 

social de signos antes de o inscrever na página. Para a maior parte das sociedades 

letradas – para o Islão, para as sociedades judaicas e cristãs como a minha, para os 

antigos Maias, para as vastas culturas budistas -, a leitura está na base do contrato 

social [...] (MANGUEL, 2010, p. 21, grifo nosso). 

 

Para esse autor, o aprender a ler constitui-se em um ritual de passagem que deveria ser 

vivenciado por todo ser humano. Em sua narrativa, relata o percurso de sua história de leitor, 

desde a leitura de anúncios a jornais velhos encontrados pelo chão.  

Manguel (2010) observa, em seu texto “Uma história da leitura”17 (2010): “[...] é o leitor 

que lê o sentido [...]”; desse modo, é o leitor que concede legibilidade a um objeto, lugar ou 

acontecimento, lendo a si próprio e ao mundo em seu entorno, antes mesmo de conhecer os 

signos e poder decifrá-los. Para o autor, lê-se para compreender ou para começar a compreender 

a si mesmo, o outro ou algo. Ler, portanto, é uma função ou gesto comum a todos os humanos, 

                                                             

17 Texto traduzido por Ana Saldanha (título original: A History of Reading, 1996). 
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em diferentes atividades do cotidiano ou da vida profissional. Nessa perspectiva, o autor 

exemplifica diferentes maneiras de ler e diversificados gestos de leitura, comparando-os aos do 

leitor de livros: 

 
 [...] O astrónomo a ler um mapa de estrelas que já não existem; o arquiteto japonês a 

ler a terra onde uma casa vai ser construída para a proteger de forças malignas; o 

zoólogo a ler o rasto dos animais na floresta; o jogador de cartas a ler os gestos do 

parceiro antes de arriscar a carta decisiva; o dançarino a ler as notações do coreógrafo 

e o público a ler os movimentos do dançarino no palco; o tecelão a ler o desenho 

complicado de um tapete a ser tecido; o organista a ler várias pautas de música 

orquestradas na página; os pais a lerem no rosto do bebé sinais de alegria, medo ou 

surpresa; o adivinho chinês a ler as marcas antigas na carapaça de uma tartaruga; o 

amante a ler às cegas o corpo da pessoa amada, à noite, entre os lençóis; o psiquiatra 

havaiano a ler as correntes do oceano, mergulhando a mão na água; o lavrador a ler 

no céu o tempo que vai fazer – todas estas pessoas partilham com o leitor de livros a 

capacidade de decifrar e traduzir signos [...] (MANGUEL, 2010, p. 20-21).  

 

O autor considera a leitura, mais especificamente o ato de ler, uma das funções vitais do 

ser humano, tendo este sido predestinado a ler os gestos, as cores, os movimentos, as imagens 

e também as letras nos livros. Entretanto, adverte: “temos que aprender a ler” (ibid., p. 47); 

sendo assim, em sua opinião, ler não é um processo automático de captar um texto, “mas um 

processo de reconstrução confuso, labiríntico, comum, e no entanto, pessoal” (ibid., p. 50). 

Desse modo, o processo de ler depende da capacidade que o sujeito desenvolve para usar a 

língua, como matéria que constitui o texto. Em outras palavras, aprende-se a ler por meio de 

estratégias e métodos específicos. Para o autor: 

 

Os métodos através dos quais aprendemos a ler não só incorporam as convenções 

da nossa sociedade no que diz respeito à alfabetização – a canalização e 

informação, as hierarquias de saber e de poder –, mas também determinam e 

limitam a maneira como usamos a nossa capacidade de ler (MANGUEL, 2010, p. 

79).  

 

Para Chartier (1998, p. 77), “a leitura é apropriação, invenção, produção de 

significados”, de modo que o texto, ao ser apreendido pelo leitor, não tem mais o sentido 

atribuído por seu autor, nem por seus comentadores ou editores. O autor observa que toda 

história da leitura pressupõe a liberdade de um leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 

pretende lhe impor. Ele alerta que a liberdade leitora nunca é absoluta, pois está circunscrita a 

limitações oriundas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 

diferenças, as práticas de leitura. 



64 

 

 

 

Para esse autor, os gestos de leitura mudam em função de seu tempo e lugar, dos objetos 

lidos e dos motivos para ler: “Do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao texto 

eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler” (CHARTIER, 

1998, p. 77), colocando em jogo não só a relação entre o corpo e o livro, como também as 

possibilidades dos usos da escrita e as competências intelectuais que possibilitam sua 

compreensão. É nessa perspectiva que, conforme as tradições ou imposições sociais de cada 

tempo, desenvolve-se uma multiplicidade de abordagens de leitura. Tal multiplicidade, 

entretanto, segundo Chartier (1998), não se estende ao infinito, pois há uma tensão instaurada 

nessa relação. Isso se dá porque:  

 
[...] cada leitor, para cada uma de suas leituras, em cada circunstância, é singular. Mas 

esta singularidade é ela própria atravessada por aquilo que este leitor seja semelhante 

a todos aqueles que pertencem à mesma comunidade. O que muda é que o recorte 

dessas comunidades, segundo os períodos, não é regido pelos mesmos princípios 

(CHARTIER, 1998, p. 91-92). 

 

 Esse autor observa o contraste entre o leitor antigo, do século XVIII, que investia mais 

tempo em reler do que em ler, e o leitor moderno, ávido por novidades, que, por essa razão, 

investe mais tempo em ler novos gêneros e novos objetos de leitura. 

Chartier (1998), em seu texto “A leitura: entre a falta e o excesso”, reflete sobre a relação 

entre o iletrismo e a leitura, ou as práticas de leitura. Ao falar sobre um possível aumento do 

iletrismo nos países ricos, lembra que o debate na França, em outras sociedades europeias e nos 

Estados Unidos, foi provocado há uma dezena de anos pelo “iletrismo” dos jovens, medido, na 

ocasião, por exames de admissão no exército.  

Esses exames revelaram que 12,5% dos jovens eram considerados iletrados. Mas o autor 

alerta para a composição desses 12,5%, pois menos de um por cento deles dominava 

capacidades de leitura e de escrita; os outros 11,5% eram assim considerados por serem 

obrigados a ler em voz alta (uma condição para avaliação de inteligibilidade do texto) e só 

conseguiam escrever foneticamente. Essa dificuldade de ler em voz alta não foi, segundo o 

autor, um problema apenas dos “iletrados”, mas de um grande número de pessoas pertencentes 

ao mundo da cultura letrada.  

A partir dessa ilustração, o autor reflete, do ponto de vista histórico, sobre a mudança 

de paradigmas no que se refere à alfabetização. Quanto maiores as exigências que definem a 
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alfabetização, mais se transmuta o valor (negativo ou positivo) de determinadas práticas de 

leitura. Reflete, ainda, sobre o advento do texto eletrônico e a mudança de comportamentos, 

observando que não é o iletrismo que aumenta, mas as novas representações da escrita e da 

leitura que se tornam mais complexas. Nesse cenário, apresenta-nos as exigências do Estado 

burocrático e exemplifica com a figura do escrevente público como mediador entre essa 

burocracia e um sujeito que precisasse preencher formulários burocráticos e documentos 

oficiais. O escrevente público, figura presente na América Latina como em Guadalajara dos 

anos 1930, era uma figura importante das sociedades do Antigo Regime e só desaparece perto 

do fim do século XIX, momento em que as pessoas passaram a recorrer a um colega, do próprio 

meio, para esses serviços de escrita. Para o autor, 

 
isto não quer dizer que as sociedades atuais sejam necessariamente menos 

alfabetizadas que as do século XIX, mas simplesmente que a interiorização do Estado 

burocrático leva a delegar a um especialista aquilo de que não nos sentimos capazes 

nós mesmos (CHARTIER, 1998, p. 103).  

 

No que se refere às práticas de leitura na escola, Chatier (1998) observa que os jovens 

considerados “não-leitores” leem textos diferentes daqueles cânones escolares, considerados 

textos legítimos. E adverte:  

 
 [...] O problema não é tanto o de considerar como não leituras estas leituras selvagens 

que se ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar apoiar-

se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para conduzir esses leitores, pela 

escola mas também sem dúvida por múltiplas vias, a encontrar outras leituras 

(CHARTIER, 1998, p. 104).  

 

Sugere, portanto, fazer uso de textos não privilegiados pela escola como um possível 

caminho de acesso à leitura, oportunizando aos jovens, a posteriori, o contato com textos mais 

densos, com vistas à ampliação da visão de mundo e, nas palavras do autor, “as maneiras de 

sentir e de pensar”, tornando-se jovens respondentes e ativos na sociedade atual.  

Chartier (1998), ao refletir sobre a leitura ou práticas de leitura, sempre toca na questão 

do leitor e do livro. É nessa tríade – leitura, livro e leitor – que o autor busca clarificar a história 

da leitura influenciando práticas leitoras em determinado tempo e espaço. Ao refletir sobre as 

transformações sofridas pelo livro, do texto manuscrito ao eletrônico, destaca mudanças não só 

na estruturação dos livros, como também nos gestos de leitura. Se, antes, o leitor do livro em 
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rolo da Antiguidade ou o leitor medieval podia ler e fazer suas anotações no próprio espaço dos 

livros, o leitor contemporâneo não.  

Para Chartier (1998), o mesmo processo pode ser observado com relação à escrita. O 

escrevente da era da pena produz os seus escritos numa relação direta com os gestos do seu 

corpo. Com o computador, com o uso do teclado (o que já se observava na máquina de escrever) 

amplia-se e instaura-se um distanciamento entre o autor e seu texto. Na visão do autor, essa 

nova posição de leitura, compreendida em um sentido físico, corporal ou intelectual, é original, 

à medida que reúne posturas, possibilidades, técnicas que, ao longo da transmissão do escrito, 

permaneciam dissociados.  

No entanto, o autor adverte: 

 
a indestrutibilidade do texto, supondo que seja atingida, não significa que devam ser 

destruídos os suportes particulares, historicamente sucessivos, através dos quais os 

textos chegaram até nós, porque [...] a relação da leitura com um texto depende, é 

claro do texto lido, mas também do leitor, de suas competências e práticas, e da forma 

na qual ele encontra o texto lido ou ouvido (CHARTIER, 1998, p. 152). 

 

Chartier (1998) demonstra que o texto eletrônico, como um dos suportes de textos, não 

é o ponto principal em que deva residir a tensão. O texto eletrônico, como outras formas de 

representação do texto da sociedade contemporânea, transforma-se conforme o tempo, mas a 

leitura depende muito mais do sujeito-leitor do que do texto em si mesmo. Esse sujeito-leitor 

precisa desenvolver competências e práticas específicas para a leitura de um texto. O autor 

observa uma trilogia, que, em sua concepção torna-se indissociável ao se colocar o processo de 

produção de sentido como questão central, e afirma: “[...] O texto implica significações que 

cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de leitura, quando ele recebe ou se apropria 

desse texto de forma determinada” CHARTIER (1998, p. 152). 

Chartier (1998) reflete sobre o texto eletrônico, por ser essa a revolução do momento 

histórico da publicação do seu livro. Mas, mesmo refletindo sobre o livro eletrônico e seus 

possíveis impactos nas práticas e gestos de leitura, não nega que outros desafios poderiam 

surgir, como novas representações de escrita e diferentes suportes impondo novas necessidades 

à sociedade contemporânea. 

Desse modo, podemos refletir, quase duas décadas depois, sobre como as novas 

representações da leitura e da escrita e diferentes semioses têm desafiado os novos leitores, 

exigindo novos letramentos e impondo novas questões aos pesquisadores e aos professores. 
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Também nessa realidade atual, concordamos com o autor sobre a necessidade do 

desenvolvimento de competências e práticas específicas para a leitura dos textos 

contemporâneos, cada vez mais engendrados por diferentes materialidades, como é o caso dos 

verbo-visuais. 

O surgimento de novas formas de representação de escrita, acessadas constantemente 

em nosso cotidiano, via notebook com tecnologia touch, tablets, smartphones cada vez mais 

modernos – dos quais muitas vezes não utilizamos toda a tecnologia disponível, simplesmente, 

porque tudo ainda nos parece novo – tem instaurado novos desafios aos leitores da atualidade. 

Ilustramos com uma história fictícia, mas perfeitamente verossímil. 

Imaginemos a vida cotidiana de um menino, que chamaremos João, de mais ou menos 

12 anos, classe média, da sociedade atual, que frequente os bancos de uma escola e seja 

considerado um “não-leitor” ou um “leitor não-proficiente” pelos seus professores. Esse mesmo 

menino tem, em casa, video-games de última geração, um smartphone, tablet, notebook, e 

ensina os pais a usar seus celulares ou tablets com a destreza de quem parece ter nascido usando 

esses eletrônicos. Ele é um menino, que poderíamos dizer, pertencente à elite, deve frequentar 

escolas particulares, as melhores provavelmente. Imaginemos agora, um menino, com a mesma 

faixa etária, a quem chamaremos José, que frequente uma escola da periferia, pública. José é 

também considerado pelos professores como um “não-leitor” ou um leitor “não-proficiente”; 

ele não tem todos os eletrônicos de última geração, como João, mas conhece-os e sabe como 

utilizá-los, porque tem amigos que os possuem e, das poucas vezes em que se arriscou nos 

equipamentos, logo dominou a tecnologia. José tem um smartphone, um presente que seus pais 

conseguiram comprar. Além disso, usa os poucos computadores a que tem acesso na escola e é 

membro de pelo menos uma rede social. 

João e José são considerados “não-leitores”, mas dominam os equipamentos de última 

geração. Essa pequena história, que poderia ser a de um filho nosso, pode ser perfeitamente 

verdadeira e dá origem a questões sobre as quais buscamos refletir: sobre que concepção de 

leitura estamos falando? O que significa ser um leitor proficiente? E, em consequência dessas 

questões, o que significa ensinar a ler? O que o jovem lê na internet não é leitura? Dominar os 

códigos de acesso a um aparelho de alta tecnologia, como os atuais tablets e smartphones, não 

é ser leitor proficiente? Para a escola contemporânea parece não ser. A escola não nos parece 

preparada para a nova geração de leitores que constitui a sua clientela. 
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Jiménez (2014), em conferência no 10º Encontro Nacional (8º Internacional) de 

Investigação, Leitura, Literatura Infantil e Ilustração, afirmou que os novos leitores podem ser, 

no futuro, o que a pesquisadora denomina “leitores multitarefas”. Para ela, esses são os leitores 

que simultaneamente assistem à TV, leem em seus tablets, enviam mensagens via whatsApp 

com o headphone aos ouvidos. Ou seja, um leitor que desenvolve tarefas diferentes quase que 

em simultâneo.  

A seguir, apresentamos uma ilustração para refletirmos sobre as mudanças do livro e do 

leitor.  

 

Figura 1: Ilustração 

 

Fonte: http://booksdirect.tumblr.com/post/36243420158/its-an-ipad-made-of-trees-dear 

 

O cartoon acima (figura 1) ajuda-nos a refletir sobre as transformações do livro, as 

mudanças do perfil de leitor e os gestos do leitor. Na imagem, vemos uma mãe que lê um livro 

impresso; ao seu lado, seu filho lê em seu ipad. O antigo (o livro impresso) e o moderno (ipad) 

experienciados por gerações diferentes implicam gestos de leitura diferentes, mas ambos têm 

algo em comum, sem o qual o texto (tanto no livro impresso ou no ipad) não existe: o leitor. É 

o leitor que dá sentido ao que está registrado no papel ou na tela. O mundo evolui, a sociedade 

se transforma, os gestos leitores transmutam-se. E a escola, onde ela fica nesse processo?  

Nas últimas décadas muito tem sido debatido sobre os estudos do letramento, tanto no 

âmbito internacional, pelos membros dos Novos Estudos do Letramento (New Literacy Studies 

http://booksdirect.tumblr.com/post/36243420158/its-an-ipad-made-of-trees-dear
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– NLS18), a saber, Street, 2012, 2003, 1995; Cazden et al., 1996; Lemke, 1998; Kress, 2003, 

2000, dentre outros, como em âmbito nacional, a partir dos trabalhos de Soares, 2004; Kleiman, 

2010, 2009, 2007; Rojo, 2009, 2008; Moita-Lopes, 2010; Motta-Roth, 2011. 

As pesquisas sobre as novas abordagens dos letramentos 19 , ligadas aos estudos 

desenvolvidos pelo Grupo de Nova Londres (GNL), têm defendido a existência de uma 

pluralidade de práticas de leitura e escrita e usos da língua/ linguagem, enfatizando o caráter 

múltiplo das práticas letradas (cf. HEATH, 1983; STREET, 2003; BARTON, 1994; BARTON; 

1998, dentre outros). Esses autores enfatizam a existência de múltiplos letramentos, de novos 

meios e ferramentas de acesso à comunicação e à informação, que implicam novos letramentos, 

de caráter multimodal ou multissemióticos.  

Com base nos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Nova Londres, Rojo (2012) destaca 

a distinção entre conceitos, empregando o conceito de letramentos múltiplos para abarcar a 

multiplicidade de práticas letradas; o conceito de multiletramentos, por sua vez, está ligado a 

dois tipos de multiplicidade presentes nas sociedades, na contemporaneidade: a multiplicidade 

cultural e a multiplicidade semiótica presentes nos textos que circulam nessa sociedade, por 

diferentes meios.   

A multimodalidade, segundo Rojo (2012), abarca textos constituídos por diferentes 

linguagens, modos ou semioses, que, por essa razão, exigem determinadas competências e 

práticas de compreensão (multiletramentos) para produzir efeitos de sentido. O desafio posto 

diante dessa nova realidade não está nas características dos textos constituídos por diferentes 

linguagens e/ou semioses – visto que os jovens de hoje convivem com elas, cotidianamente 

(seja pelas redes sociais, pelo uso dos tablets, smartphones ou mesmo os computadores) – mas, 

como destaca Rojo (2012), com base em Lemke (2010 [1998]), o desafio está em vencer as 

práticas escolares de leitura e escrita “que já eram restritas e insuficientes mesmo para a ‘era do 

impresso’” (ROJO, 2012, p. 22). 

Diante do exposto, em nosso trabalho, não adotamos o termo letramento, mas o 

assumimos na sua forma plural, letramentos, vista a nossa adesão à característica plural e 

heterogênea das práticas de leitura e escrita, implicada nos novos enunciados constituintes de 

                                                             

18  Esse grupo de teóricos tornou-se mundialmente famoso pela autodenominação de New London Group, ou 

Grupo de Nova Londres. 
19 O termo “letramentos” é definido como uma grande variedade de práticas de linguagem que envolvem textos 

escritos. 
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gêneros verbo-visuais, que circulam nas mais diferentes esferas sociais, em nosso caso, na 

escolar, via livro didático de Língua Portuguesa.  

Assim sendo, em nosso trabalho, concebemos a leitura a partir de uma perspectiva 

enunciativo-discursiva, como um processo de compreensão ativa, que exige do leitor, além do 

entendimento do texto, uma tomada de posição em relação aos discursos lidos ou ouvidos, a 

fim de analisá-los, refutá-los ou aceitá-los, mas, sobretudo, colocá-los em constante apreciação 

valorativa na relação dialógica que se desdobra entre sujeitos (leitor e autor), durante o processo 

de leitura dos textos.  

Partindo dessa perspectiva, os sentidos possíveis de um texto podem ser construídos 

entre sujeitos (leitor e autor), sendo mediados pelo texto em uma relação dialógica. Nesse 

movimento, face ao jogo de perguntas e respostas inerentes ao processo da compreensão, tal 

como postula Bakhtin (2003b), os sentidos são construídos e dependem da postura crítica do 

leitor, das competências leitoras que já tenha desenvolvido, do seu conhecimento de mundo e 

das condições de produção e circulação dos discursos.  

Com base nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Bakhtin (2003b), sobretudo, a 

partir do conceito de compreensão ativa, podemos dizer que em nosso trabalho a leitura é 

compreendida como um processo de compreensão ativa e criadora, na qual os sentidos se 

constroem, face à tensa relação dialógica entre sujeitos (autor e leitor), mediada pelo texto (em 

sua multiplicidade de linguagens e semioses), culminando em uma réplica ativa. Isso ocorre 

porque, segundo o autor, todo discurso é prenhe de significado e a compreensão, cedo 

(compreensão ativa) ou tarde (compreensão ativa de efeito retardado), ilumina o leitor.  

Para Bakhtin (2003c), o ato da compreensão é opor à palavra do interlocutor uma 

contrapalavra. Sendo assim, a compreensão exige uma atitude ativa e responsiva e como tal só 

se efetiva na interação com o outro, na interação entre sujeitos. 

 Segundo o autor, só a corrente da comunicação verbal pode possibilitar o momento 

de iluminação, o momento supremo da compreensão. Assim sendo, neste trabalho, tomamos a 

leitura como ato/evento de compreensão ativa e criadora que se realiza entre sujeitos e 

completa o texto. Desse modo, podemos dizer que a leitura se realiza no momento da “co-

criação dos sujeitos da compreensão” (Bakhtin, 2003c).  

Concebemos, portanto, o momento da leitura como o encontro entre sujeitos, como 

um diálogo vivo, em que o “eu” (leitor) dialoga com o “outro” (autor), mediados pelas 
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linguagens, pelas vivências, pelas crenças e apreciações valorativas de um e de outro, situados 

em um momento histórico e social, que possibilita a construção conjunta de significados, no 

limite, nas fronteiras do enunciado concreto. 

Nesta direção, cada enunciado exige uma compreensão responsiva, que é 

simultaneamente ativa e criadora, uma contrapalavra. A compreensão do signo é uma 

compreensão ativa e como tal exige uma tomada de posição; nasce em uma relação dialógica, 

no processo de interação entre sujeitos. Nas palavras de Bakhtin (2003c), “ela vive como 

resposta a um diálogo”. 

Trata-se de conceber o texto vivo, posto que é enunciação, como parte de uma relação 

social, histórica e concreta, e não como expressão monológica, como uma frase, que se 

interpreta na pura relação entre unidades linguísticas e na língua concebida apenas como 

sistema.  

Bakhtin (2003d), no texto “Metodologia das Ciências Humanas”, afirma: 

 
O texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato 

de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado 

texto no diálogo. Salientamos que esse contato ‘é um contato dialógico entre textos 

(enunciados) e não um contato mecânico de ‘oposição’, só possível no âmbito de um 

texto (mas não do texto e dos contextos) entre os elementos abstratos (os signos no 

interior do texto) e necessário apenas na primeira etapa da interpretação (da 

interpretação do significado e não do sentido). Por trás desse contato está o contato 

entre indivíduos e não entre coisas (no limite) (BAKHTIN, 2003d, p. 401). 

 

Vale ressaltar que não se pode separar a compreensão da avaliação, pois se constituem 

em um ato integral e simultâneo. O sujeito da compreensão olha para a obra com a sua visão de 

mundo, a partir de suas posições. Em certa medida, são essas posições que vão determinar sua 

avaliação, mas é preciso considerar que elas não são imutáveis, estando sujeitas à obra que 

sempre traz algo novo. Nesse movimento, o sujeito se transforma, “ele não só muda suas 

posições como também amplia ou transforma seu conhecimento anterior” (BAKHTIN, 2003c, 

p. 378).  

O sujeito da compreensão não pode negar ou excluir a possibilidade de mudança de 

seus pré-conceitos e nem de renúncia a eles e aos seus pontos de vista, sob pena de empobrecer-

se: “No ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o 

enriquecimento” (BAKHTIN, 2003c, p. 378). Ancorados nesta concepção de compreensão 
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como um processo ativo e dialógico que pressupõe a co-criação entre o leitor e o autor, entre o 

“eu” e o “outro”, fundamentamos todas as reflexões e análises da presente pesquisa.  

Chartier (1998), na epígrafe deste capítulo, afirma que o livro sem leitor existe como 

objeto, tornando-se, por tal ausência, apenas virtual. Com base no autor, compreendemos que 

o texto que ainda não foi apropriado por um leitor é apenas um amontoado de textos possíveis; 

nesse sentido, ele é morto, “sem existência verdadeira” (p. 154). Isso significa dizer que, para 

ganhar vida, é preciso que os sujeitos responsáveis pela construção de sentidos – autor e leitor 

– estabeleçam diálogo entre si, mediados pelo texto e pela multiplicidade de linguagens que o 

permeiam. O que ilumina o conteúdo do texto não é aquilo que o autor escreveu ou pronunciou, 

mas o que é construído no processo de co-criação entre os sujeitos do discurso. É nesse 

momento que o texto nasce para quem o lê e para quem o escreveu, que ganha sentido e vive 

nos discursos futuros de outrem. Em razão disso, pode-se afirmar: o que está no cerne da 

questão não é o texto, mas o sujeito que dele se impregna e dele faz nascer novos discursos.  

No próximo capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos de Bakhtin e o Círculo 

que nos auxiliarão na análise do corpus.  
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CAPÍTULO II 

 

Fundamentos teóricos para a análise dialógica do enunciado verbo-visual 

 

A compreensão criadora não renuncia a si mesma, ao seu lugar 

no seu tempo, à sua cultura, e nada esquece. A grande causa para 

a compreensão é a distância do indivíduo que compreende – no 

tempo, no espaço, na cultura – em relação àquilo que ele 

pretende compreender de forma criativa.  

 
Mikhail Bakhtin20 

 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos assumidos nesta investigação 

para a análise do corpus constituído. Primeiramente, discutimos os conceitos desenvolvidos por 

Bakhtin e o Círculo, especialmente, os de dialogia, relações dialógicas, enunciado concreto, 

gênero do discurso e compreensão ativa e criadora.  Na sequência, demonstramos, com base 

nos estudos desenvolvidos por Brait (2012a), como alguns conceitos bakhtinianos podem ser 

produtivos para a análise da dimensão verbo-visual do enunciado.  

 

2.1  A teoria dialógica da linguagem  

 

Os fundamentos teóricos desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo, especialmente os 

conceitos de dialogia, relações dialógicas, enunciado concreto, gênero de discurso e seus 

elementos indissolúveis (conteúdo temático, construção composicional e estilo), e compreensão 

ativa e criadora nos auxiliarão na percepção e estudo do nosso objeto – o livro didático de Língua 

Portuguesa – como um gênero discursivo, que, segundo Bunzen e Rojo (2005), possui unidade 

discursiva, autoria e estilo alinhados por um discurso autoral, responsável pelo engendramento 

dos textos/enunciados em gêneros diversos. Tais fundamentos teóricos também serão empregados 

na análise do corpus, constituído por gêneros verbo-visuais presentes nas duas coleções de LDP 

selecionadas para a investigação. 

 
 

                                                             

20 BAKHTIN, 2003f, p. 365-366. 
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2.1.2 A dialogia e as relações dialógicas 
 

Para Bakhtin (2003b), a dialogia é um princípio constitutivo da linguagem e os limites do 

enunciado concreto constituem a unidade da comunicação discursiva. Este, por sua vez, possui 

fronteiras definidas pela alternância dos sujeitos do discurso.  

Todo enunciado tem um princípio e um fim absoluto, que só se desenvolve no processo 

de interação e na pressuposição de enunciados anteriores, abrindo caminho para os enunciados 

responsivos de outros. Assim, o falante realiza o seu projeto discursivo e espera do outro a 

compreensão ativamente responsiva, que virá na forma de novos enunciados, como um fio 

dialógico na corrente da comunicação discursiva. Desse modo, podemos dizer que o enunciado, 

tal como concebido pelos membros do Círculo, é a unidade real do discurso, delimitado pela 

alternância dos participantes da comunicação. 

Essa alternância cria fronteiras precisas do enunciado em diversos campos da atividade 

humana e da vida. Estabelece, portanto, formas diversificadas que dependem das funções da 

linguagem e de diferentes condições e situações de comunicação. Bakhtin (2003b) nos esclarece 

que podemos observar a alternância dos sujeitos do discurso, de maneira evidente, no diálogo 

real, ou seja, na alternância de enunciações de interlocutores, os parceiros do diálogo. 

Nesse processo, cada réplica possui um acabamento; neste se expressa a posição do 

locutor, possibilitando-lhe uma atitude responsiva. Essas réplicas estão ligadas umas às outras, 

estabelecendo entre si uma relação dialógica, possível apenas entre enunciados de diferentes 

sujeitos falantes. Bakhtin (2003b) nos adverte que esse tipo de relação não pode ser percebido 

entre unidades da língua, entre palavras e orações, posto que pressupõe o outro em relação ao 

locutor da comunicação verbal, nas interações entre sujeitos, na construção dos sentidos, na 

formulação de respostas e perguntas, enfim, na dialogia que é constitutiva da linguagem e do 

discurso. 

Para o autor, cada réplica, curta, fragmentada ou longa, caracteriza-se pela 

conclusibilidade do discurso (BAKHTIN, 2003b). Essa característica coloca em jogo a posição 

do sujeito enunciador que, por sua vez, suscita no outro, seu interlocutor, uma resposta, em 

relação à qual pode assumir uma posição responsiva.  

Bakhtin (2003b), em seu arcabouço teórico, busca compreender os fios que constituem 

o diálogo na relação da alteridade (entre o eu e o outro). Nesse sentido, no âmbito da 
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linguagem, compreendemos o diálogo como o conceito fonte, irradiador e organizador das 

reflexões aqui apresentadas. O diálogo, assim concebido, compreende o complexo de forças 

centrípetas e centrífugas, que entram em jogo na interação social, nele atuando e condicionando 

a forma e as significações do que é dito.  Em outras palavras, o diálogo se constitui no processo 

de interação entre sujeitos falantes e o sentido se constrói na tensão que se estabelece nas 

relações dialógicas. 

Assim, podemos dizer que a relação dialógica é uma relação de sentido que se dá entre 

enunciados, proferidos por sujeitos, na cadeia da comunicação verbal. Nesta, a palavra e a 

linguagem constituem-se como meio de comunicação, de luta, de tensão e de conflito.  

O conceito de dialogismo é fundamental para o nosso estudo, uma vez que o livro 

didático se constitui como um elemento da comunicação verbal, como um enunciado vivo, 

concreto, e representa um dos fios das incontáveis possibilidades de diálogos. O livro, enquanto 

discurso escrito, imerso em uma discussão ideológica, em sua dimensão social e histórica, por 

meio dos gêneros que faz circular, destina-se a alguém, responde, refuta, confirma etc. Para 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 127): 

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além 

disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, 

comentado e criticado no quadro do discurso interior [...]  

 

Na perspectiva de nossa pesquisa, o livro didático de Língua Portuguesa dialoga 

também com os documentos oficiais, com as teorias da Linguística e da Educação. Portanto, a 

sua concepção está impregnada de 

 

avaliações acerca dos atores sociais envolvidos, das instâncias educacionais, das 

concepções teóricas sobre conteúdos e disciplinas, técnicas e métodos, dos discursos 

dos documentos oficiais, das políticas públicas e das práticas e coerções da esfera 

editorial (PADILHA, 2005, p. 81). 

 

Dessa forma, interessa-nos compreender os tipos de relações dialógicas que se 

estabelecem, sobretudo na tensão entre um discurso autoral (do livro didático de Língua 

Portuguesa) e discursos outros (políticos, pedagógicos, econômicos) que, a nosso ver, 

atravessam e determinam a constituição do livro didático de Língua Portuguesa.  
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2.1.3 O enunciado concreto ou gênero do discurso 
 

Bakhtin (2003b) define o enunciado concreto como unidade da comunicação 

discursiva, porque o discurso só existe, de fato, na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O enunciado concreto é constituído por três 

elementos, a saber:  

a) a alternância dos sujeitos do discurso; 

b) o acabamento (ou conclusibilidade) do enunciado: 

b.1. o tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema); 

b.2. o intuito, o querer-dizer  discursivo; 

b.3. as formas típicas de estruturação de gênero do acabamento;  

c) a relação do enunciado com o locutor (autor) e com os parceiros da comunicação 

discursiva. 

Os elementos que constituem o enunciado concreto apresentam-se como 

indissociáveis e interdependentes. Assim sendo, a alternância dos sujeitos compõe o contexto 

do enunciado, podendo ser compreendida como a troca de turnos entre interlocutores. Essa troca 

se dá no momento em que a conclusibilidade do discurso do falante pode ser percebida, mesmo 

que relativamente – quando o enunciador deixa pistas indicativas desse relativo acabamento do 

discurso – abrindo caminho ao outro (seu interlocutor) para proferir ativamente sua réplica em 

relação ao enunciado anterior.  

O acabamento ou a conclusibilidade do enunciado engloba o tratamento exaustivo do 

objeto, que pode ser assim explicado: o objeto é inesgotável; entretanto, quando se torna tema 

de um enunciado, recebe um acabamento relativo, em função de uma finalidade, de uma 

intenção, do material, circunscrevendo-se dentro dos limites de um intuito discursivo definido 

pelo autor (falante ou escritor). Esse intuito discursivo (querer-dizer) se realiza por meio da 

escolha de um gênero discursivo, dependendo de suas finalidades (por exemplo, uma tira, um 

ofício, uma pintura etc.).  

A escolha do gênero é determinada em função de uma dada esfera, das intenções da 

temática (do seu sentido), do seu destinatário, parceiro do discurso; sob essas circunstâncias, o 

enunciado ajusta-se a um tipo específico de gênero e nele compõe-se e se materializa. Assim, 
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para os membros do Círculo, a relação presente no enunciado se efetiva entre sujeitos; dialoga, 

portanto, com os parceiros da comunicação e com a vida.  

Nessa perspectiva, o gênero se orienta em duas direções: 

a) ao ouvinte e às condições de seu projeto discursivo; 

b) à vida, pelos conteúdos temáticos (acontecimentos, problemas etc.) que mobiliza em seu 

interior. 

Para Bakhtin (2003b), cada enunciado específico é individual, porque depende da 

esfera. Esta, por consequência, elabora tipos especiais, mais ou menos estáveis, que o autor 

denomina gêneros do discurso. Tais gêneros do discurso são constituídos por três elementos, 

interdependentes, no todo do enunciado: conteúdo temático, estilo e construção composicional, 

elementos determinados pela especificidade de cada campo da comunicação, ou seja, moldados 

pelas condições concretas da situação enunciativa.  

A construção composicional é determinada, segundo Bakhtin (2003b), pelo projeto 

enunciativo do autor e não deve ser confundida com um artefato ou forma rígida, tendo em vista 

que se altera de acordo com os projetos enunciativos. Trata-se, portanto, da maneira como o 

gênero mobiliza um texto, a forma de composição de um gênero, a articulação arquitetônica 

entre os elementos constituintes do todo do enunciado.  

O estilo refere-se às escolhas de recursos linguísticos (lexicais, morfológicos, sintáticos 

etc.) que podem manifestar-se de maneira mais ou menos flexível, em função das situações de 

enunciação, dos grupos sociais e da maleabilidade permitida pelo gênero do discurso escolhido 

na situação de enunciação.  

No entanto, o estilo não deve ser confundido com uma operação mecânica de escolhas 

lexicais e linguísticas. Sobre isso, Bakhtin (2003e), no texto “O autor e a personagem na 

atividade estética”, esclarece que o desígnio artístico puramente material é uma experiência 

meramente técnica. Assim, o procedimento artístico não pode ser apenas um procedimento de 

elaboração do material verbal (o dado linguístico das palavras); deve ser, antes de tudo, um 

procedimento de elaboração de determinado conteúdo com o auxílio de determinado material 

(por exemplo, o linguístico). Segundo o autor, o artista trabalha a língua como meio de 

expressão artística: o poeta não cria a língua, não a analisa; ele a utiliza para criar artisticamente. 

Nessa perspectiva, o material é superado pelo ato e pela criação. A consciência criadora do 
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autor-artista nunca coincide com a consciência linguística, pois esta é apenas um 

elemento/material a ser superado, totalmente guiado pelo projeto artístico. 

Ao buscarmos uma definição para o conceito de conteúdo temático, não podemos 

deixar de refletir sobre os vários usos do termo tema. Por esse motivo, achamos pertinente 

adotar as acepções desenvolvidas por Bakhtin/Volochinov (2006) para distinguir quatro termos 

ligados a um mesmo campo semântico: tema, significação, conteúdo temático e assunto: 

 

O tema deve ser único. [...] O tema da enunciação é, na verdade, assim como a própria 

enunciação, individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma 

situação histórica concreta que deu origem à enunciação (p. 133). 

 

[...] Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas 

lingüísticas que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou 

sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da 

situação. [...] O tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante histórico 

ao qual ela pertence. Somente a enunciação tomada em sua amplitude concreta, como 

fenômeno histórico, possui tema. Isto é o que se entende por tema da enunciação (p. 

133-134). 

 

[...] Por significação, entendemos os elementos da enunciação que são reiteráveis e 

idênticos cada vez que são repetidos. Naturalmente, esses elementos são abstratos: 

fundados sobre uma convenção, eles não têm existência concreta independente, o que 

não os impede de formar uma parte inalienável, indispensável, da enunciação (p. 134, 

grifo do autor). 

 

A significação é um aparato técnico para a realização do tema (p. 134, grifo do 

autor). 

 

Em nota de rodapé, na obra Marxismo e Filosofia da linguagem (2006), os autores 

destacam que o termo tema está sujeito a dúvidas; asseveram, ainda, que, para eles, o termo 

refere-se a sua realização e que não deve ser confundido com o assunto de uma obra de arte, 

por exemplo. Assim, quando alguém pergunta sobre o assunto de um livro, provavelmente, terá 

como resposta: “o livro conta a história de uma mulher que após uma separação difícil [...]”. 

Todas as vezes que alguém perguntar a outra pessoa sobre o assunto do mesmo livro, terá a 

mesma resposta; muito embora a subjetividade e a individualidade do sujeito que fala possam 

ser percebidas de maneira diferente, o assunto será o mesmo.  

Por outro lado, o tema ainda pode ser confundido com o termo significação. Com 

relação ao primeiro, podemos dizer que ele é individual, único, concreto, irredutível à análise e 

determinado pelos elementos verbais e extraverbais (fios dialógicos) da enunciação. Em outras 

palavras, o tema poderá ser compreendido apenas pelos participantes da enunciação. Ao 

contrário, na significação, seus elementos podem ser utilizados em diferentes enunciações com 



79 

 

 

 

as mesmas indicações de sentido, sendo reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos, e 

passíveis de análise. 

Desse modo, chamamos de tema o sentido do enunciado completo. Como tal, é único 

e irrepetível, posto que sua realização depende não só dos elementos verbais, como também do 

extraverbal, como um fenômeno histórico. Já o conteúdo temático está ligado às formas de 

produção, àquilo que é realizável, dizível em determinado gênero. Podemos exemplificar com 

o gênero ofício. Aquilo que é dizível no gênero ofício pode ser um pedido, uma solicitação, 

uma comunicação; eis seu conteúdo temático. O tema é o sentido que tal conteúdo temático 

produzirá entre os seus interlocutores, participantes desse ato de enunciação. 

 

2.1.4 A co-criação dos sujeitos da compreensão 

 

Bakhtin (2003b, p. 271), na segunda parte do texto “Os gêneros do discurso”, intitulada 

“O enunciado como unidade da comunicação discursiva. Diferença entre essa unidade e as 

unidades da língua (palavras e orações)”, dá especial atenção ao “enunciado” enquanto 

“unidade da comunicação discursiva” e toca em outro importante conceito do construto teórico 

do Círculo: a “compreensão ativa”. 

Para esse autor, toda compreensão de um enunciado vivo (discursos materializados na 

fala ou na escrita) é de natureza ativamente responsiva. Em suas palavras: “toda compreensão 

é prenhe de resposta [...]” (BAKHTIN, 2003b, p. 271). Isso significa dizer que, na relação entre 

dois sujeitos do discurso, a fala de um provoca no outro, obrigatoriamente, uma resposta. 

Assim, o ouvinte, ao compreender o significado do discurso de um enunciador (o “outro” na 

relação discursiva) passa a ocupar em relação a ele (o “eu” do discurso) uma posição ativamente 

responsiva. Em relação ao objeto compreendido, o interlocutor pode concordar com ele, ou 

discordar dele, completá-lo, aplicá-lo e preparar-se para usá-lo. Ainda segundo o autor, essa 

posição responsiva do ouvinte se forma no transcurso de todo o processo de audição/leitura e 

compreensão de um discurso (seja ele oral ou escrito). 

A compreensão, mesmo que silenciosa, sempre está em germinação e, ao mesmo tempo, 

a ponto de transformar-se em outro discurso a partir do ouvinte/ leitor. A essa compreensão 

silenciosa, momento em que o interlocutor se prepara para responder ao discurso ouvido ou 

lido, Bakhtin (2003b, p. 272) denomina “compreensão responsiva de efeito retardado”. Para 
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esse autor, cedo ou tarde, o que foi ouvido ou lido e compreendido eclode, como resposta do 

interlocutor em discursos subsequentes, expressos de forma verbal ou gestual. Sendo assim, 

toda compreensão é ativamente responsiva, porque mesmo o silêncio é o momento em que o 

falante/ouvinte/leitor se prepara para uma resposta. 

Na concepção do nosso autor, todo falante espera respostas do seu interlocutor, sejam 

elas de concordância ou discordância, gestuais, faladas ou escritas, a depender da natureza do 

gênero discursivo em uso nessa relação de comunicação. No dizer do autor: 

 

Todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque ele não 

é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe 

não só a existência do sistema da língua que usa mas também de alguns enunciados 

antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou 

naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já 

conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros discursos (BAKHTIN, 2003b, p. 272). 

 

Assim, um discurso toca em outro, gera outro, polemiza com outro; enfim, um discurso 

dialoga com outro. É por isso que Bakhtin nos diz que a real unidade da comunicação não são 

as palavras e orações, mas o enunciado vivo e pleno na relação entre sujeitos do discurso. 

Concordamos com o autor, ao afirmar que o discurso está sempre fundido em forma de um 

enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso e, fora dessa forma, não pode 

existir.  

Assim, “o ouvinte com sua compreensão passiva, que é representado como parceiro do 

falante nos desenhos esquemáticos das lingüísticas gerais, não corresponde ao participante real 

da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003b, p. 272). Na perspectiva do autor, aquilo que 

o esquema retrata é somente um momento abstrato do ato pleno e real da compreensão 

responsiva, que gesta uma resposta.  

 O conceito apresentado nesta seção é de fundamental importância para o nosso 

trabalho, uma vez que concebemos a leitura a partir da perspectiva enunciativo-discursiva, 

como um processo de compreensão ativa e criadora, que exige do leitor uma tomada de posição 

em relação ao discurso (texto) do outro (autor), a fim de analisar suas palavras, confirmá-las, 

adotá-las, contrariá-las ou criticá-las, em constante apreciação valorativa e réplica, na relação 

dialógica que se desdobra durante o processo de leitura. Sobre esse assunto, Ponzio (2008, p. 

188) destaca: 
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Em relação a esse objeto especial (o texto), que é específico de todas as ciências 

humanas que se ocupam do homem como produtor de textos (escritos e orais, verbais 

e não verbais), perfila-se o método bakhtiniano, que assume a compreensão ativa, a 

compreensão dialógica, como seu principal elemento. 

 

Nessa perspectiva, os significados se constroem na interação entre sujeitos (leitor e 

autor), mediados pelo texto e sua linguagem, em uma relação dialógica, na qual os sentidos se 

constroem no jogo de perguntas e respostas envolvido no processo de compreensão dialógica 

do texto.  Nesse contexto, “o sentido revela-se em sua profundidade ao encontrar e tocar outro 

sentido, um sentido alheio” (BAKHTIN, 2003a, p. 368), um sentido outro, trazendo à tona 

novas dimensões.  

De acordo com os pressupostos teóricos de Bakhtin (2003a), todo texto tem um sujeito-

autor e é endereçado a alguém, um segundo sujeito (o ouvinte, o leitor, o apreciador), nasce e 

circula em um campo de atividade, reflete e refrata as características desse campo. Todo texto 

é enunciado e dois elementos o determinam como tal: “a sua idéia (intenção) e a realização 

dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que determina 

a índole do texto [...]” (p. 308).  

Para o autor, o segundo sujeito é aquele que reproduz o texto do outro (o texto 

primeiro) para um ou outro fim, criando o que ele denomina texto emoldurador, por meio do 

qual o segundo sujeito comenta, avalia, objeta etc. o texto primeiro.  

As concepções de segundo sujeito e de texto emoldurador são importantes para as 

nossas análises, tendo em vista que, em nosso trabalho, consideramos os autores do LDP como 

os sujeitos que tomam um determinado gênero de sua esfera habitual e o re-produzem no LDP, 

fazendo-o nascer “outro texto” (visto que é uma re-produção do original). Este é então 

enformado pelas comandas da atividade (texto emoldurador) e endereçado a um “segundo 

sujeito” - o aluno-leitor - com a finalidade de que seja o texto objeto de análise e leitura. 

No que se refere ao conceito de “texto emoldurador”, consideramos a existência de 

dois tipos possíveis, em nosso objeto de pesquisa, o LDP: o primeiro sempre existirá, vistas as 

características de organização do LDP – na forma texto principal e comandas da atividade 

referente ao texto (seja de leitura, reflexão linguística ou produção de texto) – e o nomearemos 

“texto emoldurador dos autores do LDP”. O segundo poderá (ou não) existir, tendo em vista 

que a sua existência estará sujeita às formas de abordagens do gênero, por meio das comandas 

de sua atividade, propostas pelos autores, objetivando propiciar ao leitor a compreensão de dado 
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texto para as finalidades pretendidas pelo projeto didático-pedagógico do livro. A este daremos 

o nome de “texto emoldurador do aluno-leitor”. 

Em nosso trabalho, concebemos a compreensão pelo viés dialógico do discurso: ativa 

e criadora. Ela é um processo que se desdobra entre sujeitos, numa relação de co-criação. Para 

Bakhtin (2003c), compreensão e avaliação são simultâneas e constituem um único ato integral. 

Para esse autor, o sujeito da compreensão analisa o texto, a partir da sua visão de mundo, de 

suas posições. Essas posições determinam sua avaliação, que é mutável, pois “sujeitam-se à 

ação da obra que sempre traz algo novo” (p. 378). Ao enfocar a obra, o sujeito da compreensão 

está visceralmente aberto à possibilidade de mudança e de renúncia dos seus pontos de vista 

pré-estabelecidos. Nesse processo, desenvolve-se uma luta e seu resultado são a mudança e o 

enriquecimento mútuos. Sobre o momento da compreensão, nos diz o próprio autor, “o encontro 

com os grandes como algo que determina, obriga e vincula é o momento supremo da 

compreensão” (p. 378).  

Assim, a palavra do outro enquanto enunciado, discurso, toca o seu interlocutor, 

provoca-lhe uma reação, colocando-o diante da tarefa de compreendê-la: num primeiro 

momento, sentindo-a como sua - num instante em que as fronteiras entre as suas próprias 

palavras e as do outro podem confundir-se, numa tensa luta dialógica, característica inerente ao 

encontro dos sujeitos da criação; num segundo momento, afastando-se dela, impondo-lhe uma 

distância temporal e cultural, incluindo o seu contexto, alheio para o autor. Como resultado, a 

palavra do outro transforma-se na palavra alheia do indivíduo leitor/ouvinte. No dizer de 

Bakhtin (2003c, p. 381):  

 

A palavra do outro deve transformar-se em minha-alheia (ou alheia-minha). A 

distância [...] e o respeito. No processo da comunicação dialógica com o objeto, este 

se transforma em sujeito (o outro eu).  

 

Para Bakhtin (2003c), só tem sentido para nós aquilo que responde a alguma pergunta. 

O sentido sempre responde a determinada pergunta; portanto, aquilo que não responde a nada 

não está inserido no diálogo. Sendo o sentido potencialmente infinito, pode atualizar-se quando 

em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja como uma pergunta do discurso interior 

do sujeito da compreensão. Nessa perspectiva, um sentido está em contato com outro, não 

existindo a possibilidade de um único sentido, nem de um primeiro, nem de um último sentido, 

sendo cada qual um elo na cadeia dos sentidos: “Na vida histórica essa cadeia cresce 
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infinitamente e por isso cada elo seu isolado se renova mais e mais, como que torna a nascer” 

(p. 382). 

Desmembrar os conceitos desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo pode tornar-se uma 

tarefa imperiosa e difícil, isso porque estão de tal maneira engendrados que, ao tentarmos 

clarificar o sentido de um, tocamos inevitavelmente no outro. Assim, buscamos, da forma mais 

didática possível, esclarecer alguns dos conceitos bakhtinianos que se articulam mais 

diretamente ao nosso trabalho, em especial, relações dialógicas, enunciado concreto, gênero 

do discurso e seus elementos indissolúveis e compreensão ativa e criadora. A nosso ver, o 

arcabouço teórico de Bakhtin e o Círculo, como esclarece Brait (2012a), pode nos oferecer 

elementos para a leitura do texto verbal e também do visual, abrindo caminho para a análise do 

enunciado verbo-visual. 

Faz-se mister esclarecer que o pesquisador escolhe o caminho teórico-metodológico 

dentro da teoria assumida, em conformidade com os objetivos estabelecidos em sua pesquisa. 

Assim sendo, na próxima seção, buscamos apresentar o percurso adotado nesta pesquisa, a fim 

de respondermos as perguntas que a orientam e alcançarmos os objetivos definidos para a 

análise do enunciado verbo-visual nos LDP.   

 

2.2 Do verbal ao verbo-visual: a produtividade dos conceitos bakhtinianos para a análise 

do enunciado verbo-visual 

 

Em muitos estudos de Brait (2009; 2012a; 2012b; 2013a, dentre outros), podemos 

observar o percurso da autora pelas obras de Bakhtin e o Círculo, e pelos trabalhos de estudiosos 

da obra bakhtiniana21, a fim de evidenciar que o conjunto dessa obra constitui “contribuição 

para uma teoria da linguagem em geral, e não somente para uma teoria da linguagem verbal, 

quer oral ou escrita” (BRAIT, 2013a, p. 44, grifo da autora).  

No arcabouço teórico de Bakhtin e o Círculo, podemos encontrar muitas referências 

dos seus autores ao estudo do signo visual. No texto “O autor e a personagem na atividade 

estética”, Bakhtin (2003e) trata do conceito do excedente de visão, exemplificando-o a partir 

                                                             

21 Brait (2013a) cita, em seu artigo “Olhar e ler: verbo-visualidade em perspectiva dialógica”, alguns trabalhos 

que reconhecem, no conjunto da obra bakhtiniana, sugestões para o estudo do visual. Apenas para destacarmos 

alguns, a autora refere-se aos seguintes trabalhos de autores internacionais: Tekstura. Russian Essays on Visual 

Cultures, editado por Alla Efimova e Lev Manovich (1993), Bakhtin and the Visual Arts, de Deborah J. Haynes 

(1995) e Bakhtin Reframed, também de Deborah J. Haynes (2013).   
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da imagem, do retrato e autorretrato, todos enunciados visuais. Nesse texto, o autor clarifica o 

que o sujeito vê ao contemplar sua própria imagem refletida no espelho, enfatizando que, 

quando nos olhamos no espelho, enxergamos aquilo que achamos que somos ou que achamos 

que o outro vê em nós; avaliamos, negativa ou positivamente, nossa imagem externa não para 

nós, mas, sobretudo, para os outros e através dos seus olhos.  

Para Bakhtin (2003e), nossa autêntica imagem externa nenhum espelho ou foto retrata 

com fidelidade, podendo ser vista e compreendida apenas por outras pessoas, graças à distância 

espacial e ao fato de serem outras. 

Nosso objetivo não é estudar profundamente o conceito bakhtiniano da construção da 

personagem. Buscamos, sim, por meio desse exemplo, evidenciar que Bakhtin e o Círculo não 

estavam preocupados com o estudo do discurso apenas em sua materialidade verbal (oral e 

escrito), mas também em sua materialidade visual. O que vemos no conjunto da obra 

bakhtiniana é uma preocupação com o problema da linguagem de um modo geral, como nos 

alerta Brait (2013a).  

Bakhtin/Volochínov (2006), no texto “Estudos das ideologias e filosofia da 

linguagem”, ressaltam a “palavra” e suas propriedades – sua pureza semiótica, sua neutralidade 

ideológica, sua implicação na comunicação, sua possibilidade de interiorização, sua presença 

obrigatória em todo ato consciente – como material e objeto central do estudo das ideologias. 

Afirmam, ainda, que, a partir dela, devem-se estudar suas formas e mecanismos. No dizer dos 

autores: 

 

[...] As leis da refração da existência em signos e em consciência, suas formas, seus 

mecanismos, devem ser estudados, antes de mais nada, a partir desse material que é a 

palavra. A única maneira de fazer com que o método sociológico marxista dê conta 

de todas as profundidades e de todas as sutilezas das estruturas ideológicas 

“imanentes” consiste em partir da linguagem concebida como filosofia do signo 

ideológico (p. 39, grifo dos autores). 

 

Para os autores, a palavra acompanha todos os atos ideológicos e o sujeito refrata seus 

comentários a partir dela (a palavra). Todos os discursos, todo o processo de compreensão, não 

podem existir sem o discurso interior; todos os signos não verbais, sejam eles peça musical, 

quadro, pintura, emergem no discurso, portanto, nunca estão isolados dele. Assim:  
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A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão 

de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou um 

comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior. 

Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não-verbais – banham-

se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas 

dele (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 38). 

 

Os pensadores russos nos mostram que qualquer fenômeno ideológico a ser estudado, 

seja ele verbal (oral e escrito) ou não-verbal (a imagem, o som etc.), nasce de um discurso 

interior, sendo a palavra, portanto, a sua origem. Desse modo, examinar o discurso implica, 

sobretudo, considerar a palavra (no discurso interior) como fonte geradora de todo ato de 

criação e de todo o processo de compreensão.  

Em nosso trabalho, um enunciado verbo-visual pode ser analisado a partir das categorias 

bakhtinianas, primeiro porque temos fundamentação teórica para tal (os russos não pensavam 

apenas no material verbal); segundo, porque todo discurso (verbal ou não verbal) nasce da 

palavra; e terceiro porque todo enunciado (seja verbal, visual ou verbo-visual) teve uma origem 

primeira, foi gestado pelo discurso interior de alguém (o autor), e será compreendido pelas 

palavras que ecoam no discurso interior de um outro (o leitor), até serem refratadas por meio 

de outros discursos (escrito, falado etc.), como “produto” da compreensão ativa do interlocutor.   

Os autores nos oferecem outros elementos fundamentais para o aproveitamento dos seus 

conceitos, sobretudo o de signo ideológico:   

 

A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica 

de um grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e 

ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem 

seu único abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não 

esclarecido pela consciência, desprovido do sentido que os signos lhe conferem 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 38). 

 

A palavra enquanto signo ideológico reflete e refrata a realidade em transformação. Ela 

penetra as relações entre indivíduos desde as eventuais relações cotidianas às mais elaboradas, 

como as de base ideológica ou política. As palavras são, por assim dizer, tramadas por múltiplos 

fios ideológicos que sustentam todas as relações sociais em todos os campos da atividade 

humana. A palavra é indicadora das transformações sociais e capaz de registrar fases transitórias 

das mudanças sociais. 

Para Bakhtin/Volochínov (2006), todo signo resulta de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Desse modo, uma 
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modificação dessas formas provoca a mudança do signo. Todo signo ideológico é carregado de 

um valor semiótico, em função da situação de enunciação. Para esses autores, “[...] todo signo 

ideológico, e portanto o signo lingüístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e 

de um grupo social determinados” (p. 45). Só é signo ideológico aquilo que adquiriu um valor 

social.  

Diferentes classes sociais usam a mesma língua; como consequência, em todo signo 

ideológico confrontam-se índices de valores contraditórios: “O signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 47). É nesse 

entrecruzamento dos índices de valor que o signo se torna vivo e móvel, capaz de evoluir. De 

outra forma, se o excluíssemos das tensões das lutas sociais, ele se tornaria a palavra morta, 

objeto de estudo dos filólogos, e não uma ferramenta racional e viva para a sociedade. 

Para os autores, o signo é a materialização da comunicação, no processo de interação 

verbal, e nisso consiste a natureza de todos os signos ideológicos. A característica semiótica e 

o caráter contínuo da comunicação como elementos condicionantes aparecem de forma mais 

clara e completa na linguagem, sendo “a palavra o fenômeno ideológico por excelência” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 36).   

A materialização da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra, por si 

mesma, não significa nada se não estiver ligada a essa função (a função de signo). Assim sendo, 

como afirmam os autores, a palavra é o signo mais puro, mas não somente isso; é também um 

signo neutro, pois cada signo é específico de um determinado campo da criação ideológica. 

Cada campo possui seu próprio material ideológico e formula símbolos que lhe são específicos 

e não aplicáveis a outros domínios. Conclui-se que 

 

[...] o signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e permanece 

inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação a qualquer função 

ideológica específica. Pode preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, 

científica, moral, religiosa (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 37). 

 

Ou seja, a palavra, na perspectiva bakhtiniana, tem uma função semiótica que depende 

do campo de sua criação. Seu valor semiótico está intrinsecamente ligado a um domínio 

específico da criação ideológica (seja ele o estético, o científico etc.) e se expressa por meio da 

linguagem. Excetuando-se a comunicação cotidiana, que pode estar ligada a várias esferas 

ideológicas, as demais estarão sempre ligadas a uma específica esfera ideológica e refratarão, 
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por meio da linguagem, características dessa esfera, seja por meio de enunciados verbais, seja 

por não verbais. 

Podemos depreender que o caráter semiótico-ideológico do signo, tal como concebido 

pelos pensadores russos, alarga o sentido do uso do termo verbal no conjunto de suas obras. 

Assim, o termo verbal pode ser compreendido em sua dimensão oral, escrita e visual, 

englobando a pintura, o som e suas diversas formas de representação na linguagem, e abarcando 

também outras formas de expressão da linguagem, como a verbo-visual. 

Nesta seção, buscamos clarificar de que modo as noções e formulações teóricas de 

Bakhtin e o Círculo podem ser produtivas para a análise dos enunciados, como unidade do 

discurso que se banha da palavra e de seu caráter semiótico ideológico. Isso implica dizer que, 

qualquer que seja o material do enunciado (verbal, visual ou verbo-visual), pode ser analisado 

a partir de teoria e método específicos. Em nosso trabalho, o material do enunciado é o verbo-

visual e o percurso teórico-metodológico ancora-se em uma perspectiva de análise dialógica do 

discurso. Na próxima seção, refletimos sobre como os conceitos, até o momento apresentados, 

podem, à luz dos esclarecimentos de autores como Brait (2012a, 2012b; 2013a, dentre outros) 

e Grillo (2012), oferecer-nos um caminho para a análise de textos/enunciados verbo-visuais. 

 

2.2.1 A dimensão verbo-visual do enunciado concreto numa perspectiva bakhtiniana  

 

Sabemos que há muitas formas de análise da dimensão verbo-visual do enunciado, por 

diferentes perspectivas teóricas, que, por sua vez, definem metodologia específica. 

Esclarecemos que não será nosso objetivo trazê-las ao debate, nem qualificar uma ou outra. 

Reconhecemos a importância e a pertinência da escolha de cada corrente de estudo. Entretanto, 

concebemos que a natureza das questões formuladas por cada pesquisador é a que melhor define 

e justifica a teoria e a metodologia apropriadas ao caráter da pesquisa empreendida. Em nosso 

caso, optamos pela análise do enunciado verbo-visual em uma perspectiva dialógica. Por isso, 

nesta seção, discutimos a produtividade e relevância dos conceitos bakhtinianos para além da 

materialidade verbal do enunciado, incluindo a materialidade verbo-visual.  

Estudiosos brasileiros têm se debruçado sobre a investigação aprofundada do conjunto 

da obra de Bakhtin e o Círculo, em busca de conceitos e formulações teóricas que possam 

iluminar o estudo e a análise da dimensão verbo-visual do enunciado, em uma perspectiva 
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dialógica. Dentre tais pesquisadores, podemos citar Brait (2012a, 2012b; 2013a), Grillo (2012), 

Magalhães (2014), dentre outros. Em nosso trabalho, estabelecemos diálogo, especialmente, 

com os dois primeiros, tendo em vista nossos objetivos de pesquisa. As reflexões de Brait 

(2013a) e Grillo (2012), sobre os conceitos bakhtinianos, vão ao encontro dos objetivos traçados 

nesta pesquisa, no que se refere ao aproveitamento das formulações teóricas de Bakhtin e o 

Círculo para a análise da dimensão verbo-visual do enunciado.  

Para Brait (2012a, 2012b; 2013a), as noções de texto e signo ideológico desenvolvidas 

pelo Círculo podem sustentar a análise dos enunciados verbo-visuais. Grillo (2012) parte da 

compreensão sobre o conceito de “arte” de Bakhtin e o Círculo, sob uma perspectiva estética e 

não teoricista. Os pensadores russos abarcaram em seus estudos considerações sobre música, 

pintura, arquitetura, a partir das quais oferecem formulações teóricas pertinentes não só ao 

estudo do material verbal ou visual, como também do verbo-visual.  

Ambas as autoras percorrem os escritos dos autores oferecendo-nos caminhos possíveis 

para a análise dialógica dos enunciados verbo-visuais. No conjunto de suas reflexões, podemos 

concluir que a escolha das categorias bakhtinianas depende fundamentalmente das perguntas e 

objetivos do pesquisador para a investigação proposta.  

Amorim (2004) nos diz que a relação entre o sujeito cognoscente e o sujeito a conhecer 

é de alteridade indispensável e que o objeto das Ciências Humanas, o texto, é 

fundamentalmente, um objeto falante. 

Bakhtin (2003a), em seu texto intitulado “O problema do texto na lingüística, na 

filologia e em outras ciências humanas”, apresenta a noção de “texto no sentido amplo como 

qualquer conjunto coerente de signos [...] (p. 307)”. Para o autor, toda ciência humana 

opera/trabalha com textos. Todo texto tem um sujeito, um autor (o falante, quem escreve) e está 

endereçado a alguém, o segundo sujeito, que o reproduz (com finalidades específicas, como a 

pesquisa, por exemplo) e cria o que Bakhtin (2003a) chama de texto emoldurador, posto que 

comenta, avalia etc. o texto do outro; neste princípio, reside a alteridade do texto. Como 

mencionado, o texto como enunciado é determinado por dois elementos: a ideia, ou seja, a 

intenção, e a realização dessa intenção. A inter-relação entre esses elementos, a luta entre eles, 

as relações dialógicas é o que determinam a índole do texto.  

Para Bakhtin (2003a), todo texto incluído na comunicação discursiva de determinado 

campo reflete outros textos de um dado campo do sentido, pois é constituído por enunciados 
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proferidos ou escritos por outros (os fios dialógicos). É desse modo que cada texto provoca, no 

sujeito que o lê ou ouve, diálogos com outros enunciados já ouvidos ou falados, diálogos 

interiores que, cedo ou tarde, vão gerar um novo texto.  

Ainda no texto acima referido, Bakhtin (2003a) afirma que a investigação nas Ciências 

Humanas envolve compreensão, diálogo, interrogação e interpretação dos significados dos 

signos. Com base nesse autor, Grillo (2012) sustenta que a análise dos enunciados verbo-visuais 

numa perspectiva bakhtiniana deve pautar-se, por um lado, no seu caráter real e objetivo, 

enquanto manifestação humana de determinar seu modelo de análise, e, por outro lado, nas 

questões e categorias previamente definidas pelo pesquisador.   

A autora fundamenta a produtividade das noções bakhtinianas para a análise da 

dimensão verbo-visual do enunciado com base na compreensão de Bakhtin e o Círculo sobre a 

arte, em uma perspectiva estética e não teoricista, abarcando em seus estudos considerações 

sobre a música, a pintura, arquitetura. Segundo a autora, isso prova que os pensadores russos 

não restringem suas proposições teóricas ao material verbal, mas expandem sua teoria para 

contemplar, também, os enunciados verbo-visuais. 

Alguns conceitos bakhtinianos, como esclarece Brait (2012a), podem nos oferecer 

elementos para a leitura do texto verbal e também do visual. Para a autora, em determinados 

textos, as proposições teóricas, o engendramento entre os elementos verbais e visuais, 

constituem-se de forma indissolúvel, como interdependentes, exigindo do analista não só o 

reconhecimento dessa especificidade, como também metodologia e fundamentação teórica 

compatíveis com essa realidade. Assim, Brait (2012a, p. 88-89) esclarece:  

 

O termo verbal é compreendido tanto na sua dimensão oral quanto escrita e visual, 

abrange a estaticidade da pintura, da fotografia, do jornalismo impresso, e a 

dinamicidade do cinema, do audiovisual, do jornalismo televisivo, etc. Nesse sentido, 

o que ganha relevo é a concepção semiótico-ideológica do texto que, ultrapassando a 

dimensão exclusivamente verbal reconhece visual,  verbo-visual, projeto gráfico e/ou 

projeto cênico como participantes da constituição de um enunciado concreto. Assim 

concebido, o texto deve ser analisado, interpretado, reconhecido a partir dos 

mecanismos dialógicos que o constituem, dos embates e tensões que lhe são inerentes, 

das particularidades da natureza de seus planos de expressão, das esferas em que 

circula e do fato de que ostenta, necessariamente, a assinatura de um sujeito, 

individual ou coletivo, constituído por discursos históricos, sociais e culturais, mesmo 

nos casos extremos de ausência, indefinição ou simulação de autoria (BRAIT, 2012a, 

p. 88-89). 
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A autora denomina dimensão verbo-visual de um enunciado aquela em que tanto a 

linguagem verbal quanto a visual, de modo indissolúvel, desempenham papel constitutivo na 

produção e efeitos de sentido de um texto. Assim, a compreensão de um enunciado verbo-visual 

exige considerar a linguagem verbal e visual como uma única materialidade: a verbo-visual, 

sob pena de amputarmos uma parte do seu plano de expressão e, consequentemente, da 

compreensão das formas de produção de sentido desse enunciado. 

Apoiamo-nos nos conceitos bakhtinianos e nos estudos de Brait (2009; 2012a, 2012b, 

2012c, 2013a, dentre outros) e Grillo (2012), bem como em demais autores que comungam de 

sua visão para o enfrentamento teórico-metodológico do corpus constituído, a fim de 

respondermos as questões formuladas para esta investigação. 

Até o momento, refletimos sobre as formulações teórico-metodológicas, em cujas bases 

alicerçamos este estudo, que tem como objeto de investigação o livro didático de Língua 

Portuguesa. No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico percorrido no 

processo da pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

A metodologia da pesquisa 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia adotada para a consecução deste trabalho. 

Em primeiro lugar, situamos nosso trabalho em relação à base teórica que o sustenta, a Teoria 

dialógica da linguagem de Bakhtin e o Círculo, relacionando-a com os objetivos e perguntas 

que orientam nosso estudo. Em seguida, discorremos sobre o percurso metodológico adotado 

para a sua realização, destacando os critérios de seleção das coleções de livros didáticos, a 

descrição dos objetos, a metodologia de delimitação e de análise do corpus. 

 

3.1  Metodologia 

 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem dialógica, em consonância com os 

pressupostos teóricos enunciativo-discursivos de Bakhtin e o Círculo, articulada aos estudos 

sobre a dimensão verbo-visual do enunciado (BRAIT, 2012a; 2012b, 2013a, dentre outros) e às 

teorias de leitura (CHARTIER, 1998; FURTADO, 2000; MANGUEL, 2010), letramento 

(SOARES, 2009) e multiletramentos (STREET, 2014; ROJO, 2009). Nosso intuito consiste em 

melhor compreender o tratamento didático dado aos gêneros verbo-visuais presentes em LDP 

do 3º e 4º Ciclos do Ensino fundamental (6º ao 9º anos), adotados em duas escolas públicas de 

Cuiabá-MT, e o modo como a abordagem didática dos enunciados verbo-visuais pode 

contribuir para a formação leitora dos alunos que a eles tiverem acesso.  

Em uma pesquisa em consonância com os pressupostos teóricos enunciativo-

discursivos, que toma como objeto de análise o LDP, não podemos perder de vista a imbricada 

relação dialógica entre o pesquisador e a realidade do fenômeno apresentado. Assim, o olhar da 

pesquisadora para o objeto de análise se desvela ora como algo conhecido, ora como algo que 

nos causa estranheza. Isso ocorre porque, ao nos apoiarmos em uma perspectiva enunciativo-

discursiva, na pesquisa em Ciências Humanas, não podemos perder de vista o distanciamento 

necessário para que os dados se revelem aos olhos da pesquisadora, de forma a se 

transformarem em objeto de estudo, instaurando entre o “sujeito cognoscente e o sujeito a 

conhecer uma relação de alteridade fundamental que emerge de uma diferença de lugar de 
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construção do saber. O outro se torna estrangeiro pelo simples fato de eu pretender estudá-lo” 

(AMORIM, 2004, p. 31). 

Assim sendo, para a pesquisadora, o objeto de análise não pode encerrar-se como 

matéria morta, tampouco circunscrever-se às suas limitações. Toda pesquisa pressupõe 

conhecimento e desconhecimento: conhecimento que se traduz nas impressões advindas do 

objeto, nas hipóteses formuladas a partir dele; desconhecimento, no sentido de que os dados 

relevantes não se descortinam, imediatamente, ao olhar do pesquisador; do contrário, não 

haveria pesquisa a ser feita. O papel do pesquisador consiste, nesses termos, em reconhecer que 

a busca pode levá-lo ao que não suspeitava encontrar. Daí a necessidade da manutenção do 

equilíbrio entre as generalizações e as particularizações, evitando ser levado a perceber o objeto 

de maneira infiel e submetê-lo à sua circunscrição teórica de maneira abstrata. 

Com base nos pressupostos teóricos bakhtinianos, nos estudos sobre a verbo-

visualidade e nas teorias de leitura e multiletramentos, sobretudo aquelas que se aproximem do 

conceito de compreensão ativa e criadora, desenvolvido pelos membros do Círculo, a pesquisa 

objetiva analisar e compreender a verbo-visualidade nos LDP, por meio dos gêneros verbo-

visuais presentes neles, bem como a sua abordagem didática, com a finalidade de compreender 

como a sua inserção nos livros pode colaborar para a formação leitora dos estudantes do 3º e 4º 

Ciclos do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, a nossa pesquisa busca respostas para as 

seguintes questões:  

1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas 

coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental?  

2. Como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados?  

3. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode 

contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento de 

capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual? 

Com tais questionamentos, a pesquisa visa alcançar os seguintes objetivos:  

1. Identificar os gêneros verbo-visuais presentes nas duas coleções de LDP do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental.  

2. Compreender como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos enunciados 

selecionados pelos autores das coleções de LDP. 
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3. Analisar e compreender como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades 

selecionadas, pode contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o 

desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual.  

Para tanto, o trabalho está dividido em cinco etapas de procedimentos metodológicos 

distintos: 

a) levantamento das maiores (em número de alunos matriculados) escolas públicas de Cuiabá-

MT para a seleção dos livros; 

b)  levantamento dos livros escolhidos por professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos) das escolas selecionadas; 

c) descrição dos objetos selecionados: as duas coleções de livros didáticos; 

d) levantamento quantitativo dos gêneros verbo-visuais presentes nos LDP selecionados, a fim 

de mapeá-los em sua incidência e posição nos livros, e delimitar as amostras para a análise;  

e) análise dialógica das amostras selecionadas.  

O conjunto de todas as fases da investigação nos auxiliou a compreender os dados em 

sua riqueza de informações, interpretá-los e responder as nossas questões de pesquisa.  

Para Brait (2000, p. 16), o trabalho orientado pela perspectiva enunciativo-discursiva 

tem “a vantagem de valorizar o corpus e despertar no analista a capacidade de dialogar com 

esse corpus e, a partir de sua materialidade, de suas particularidades, surpreender nas 

incontáveis formas assumidas pela língua”. Comungando com sua visão, estamos abertas às 

possibilidades de colocar em xeque as hipóteses pré-concebidas e não submeter o corpus às 

nossas ansiedades teóricas, sob pena de perder os dados a serem descritos e analisados.  

Dessa forma, compreendemos o objeto e o percurso da pesquisa em seu contexto 

histórico-social, refratados pelas condições histórico-sociais da pesquisadora, sob a sua ótica 

teórica, permitindo que os dados falem e se revelem a ela no movimento dialógico que a 

pesquisa exige.

Nesse movimento, o “eu” (pesquisadora) dialoga com o seu objeto de pesquisa, 

assumindo uma atitude responsiva, sem desconsiderar a necessidade de manutenção da 

distância do lugar do pesquisador em relação ao objeto. Sobre isso, Bakhtin (2003c), em seu 

texto “Metodologia das ciências humanas”, pondera que, na relação entre o “eu” e o “outro”, 

há que se assegurar a distância do lugar do pesquisador e do objeto. De nossa parte, 
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acrescentamos que é necessária a manutenção da distância entre o pesquisador e o fenômeno 

apresentado, distância que pode assegurar o excedente de conhecimento necessário à penetração 

do nosso objeto de pesquisa, o LDP, imerso em um contexto sócio-histórico-político, 

determinado e conformado por normas, disposições políticas, culturais e também 

mercadológicas.  

Embora pretendamos chegar a algumas conclusões, é importante esclarecer que não se 

constituem em um produto acabado. Lidar com o conhecimento implica navegar por águas em 

movimento, lidar com as nossas incertezas e, muitas vezes, ter de recuar ou avançar, conforme 

os dados fornecidos pela análise do corpus nos permitam. O objeto das ciências humanas, ao 

contrário do objeto das ciências naturais ou exatas, é o ser “expressivo e falante”: “Esse ser 

nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” 

(BAKHTIN, 2003d, p. 395). 

 

3.2  Procedimentos da coleta do corpus 

 

A seleção das coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa que compõem o 

corpus da pesquisa resultou da escolha de escolas públicas que fossem representativas em 

Cuiabá-MT. O critério estabelecido para essa finalidade disse respeito ao maior número de 

alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos). Para tanto, 

apoiamo-nos no Censo Escolar 2011, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de 

Mato Grosso – SEDUC/MT. No quadro abaixo, apresentamos as escolas que atenderam ao 

critério estabelecido:  

 

Quadro 10: Censo Escolar 2011 
 

Municípios Localização 
Código/ 

Entidade 

Nome/ 

Entidade 

Dependência/ 

Administrativa 

Número de 

alunos 

matriculados 

Cuiabá Urbana 51036681 

Escola 

Estadual 

Presidente 

Médici  

(Escola 1) 

Estadual 2.274 

Cuiabá Urbana 51040042 

Escola 

Estadual 

Pascoal Ramos  

(Escola 2) 

Estadual 2.155 

Fonte: SEDUC/MT. 
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No contato com as escolas, procuramos conhecer os LDP do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental, indicados pelo PNLD 2014, editados em 2012 e escolhidos pelos professores de 

Língua Portuguesa desse nível de ensino. No quadro abaixo, organizamos informações sobre 

as coleções de livros que compõem o corpus de nossa pesquisa.  

 

Quadro 11: Informações das coleções de livros didáticos 

Escola Título da obra Autores 
Ano de 

publicação 
Editora 

Ano-

destino/ 

Formato 

Escola 1 

 

 

Para viver juntos: 

português 

(COL 1) 

 Volume 6º ano 22 : 

Cibele Lopresti Costa, 

Greta Marchetti e Jairo 

J. Batista Soares; 

 Volume 7º ano: 

Cibele Lopresti Costa... 

[et al.];   

  Volume 8º ano: Ana 

Elisa de Arruda 

Penteado...[et al.];  

 Volume 9º ano: 

Greta Marchetti, Heidi 

Strecker e Mirella L. 

Cleto.   

2012 

 

Edições 

SM 

6o ao 9o 

anos/ 4 

volumes 

Escola 2 

 

Português: 

linguagens  

(COL 2) 

William Roberto Cereja; 

Thereza Cochar 

Magalhães 
2012 Saraiva 

6o ao 9o 

anos/ 4 

volumes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3  Descrição das Coleções de livros didáticos 

 

Nesta seção, apresentamos a descrição das duas coleções de livros didáticos que 

compõem o corpus da pesquisa, com base nas resenhas apresentadas no Guia do Livro Didático 

(BRASIL, 2013), nas orientações contidas nos manuais dos professores e em nossas 

observações durante a leitura e pré-análise do material didático. A análise das amostras 

selecionadas, a partir do levantamento quantitativo, terá como objetivo confrontar as 

informações coletadas nesta etapa com o que, de fato, se efetiva no interior dos livros.  

                                                             

22 Esclarecemos que a coleção “Para viver juntos: português” tem seus volumes organizados por autores diferentes, 

conforme demonstramos no Quadro 12. Por esse motivo, todas as vezes que fizermos citações direta ou indireta, 

utilizaremos os autores dos seus respectivos volumes. 
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3.3.1  Coleção 1: Para viver juntos: português (COL 1)  
 

Figura 2: Capa da Coleção Para viver juntos: português 

 

 

A coleção “Para viver juntos: Português” foi indicada pelo PNLD 2014 e editada em 

2012, pela Editora SM. É composta por quatro volumes, dedicados aos 6o, 7o, 8o e 9o anos do 

Ensino Fundamental.  

No interior dos livros, já nas primeiras páginas, observa-se um esquema denominado 

“Conheça seu livro”. Nele, os autores se utilizam do plano de expressão verbo-visual com a 

finalidade de apresentar a obra, ajudando o seu leitor a compreender como o livro se organiza. 

Cada seção e subseção recebe destaque com marcas visuais que apontam para notas explicativas 

de cada seção, como também o resumo de seus objetivos.  

A título de exemplificação de uma das páginas referidas acima, apresentamos, a seguir, 

a figura 3.  Vale destacar que a página, observada na figura, pode ser encontrada em todos os 

volumes dessa coleção: 

 

 

 



97 

 

 

 

Figura 3: COL 1. Vol. 7. Conheça o seu livro. 2012, p. 4-5 
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Na sequência, os autores disponibilizam o sumário da obra, tal como demonstramos a 

seguir: 

 

Figura 4: COL 1. Vol. 7. Sumário. 2012, p. 8-9 

 

 

A figura 4 apresenta o sumário da obra organizado em 9 capítulos, sendo os oito 

primeiros dedicados a um específico gênero discursivo (dependendo dos objetivos do capítulo), 

como lenda, conto, mito etc., e o último (o capítulo 9), destinado à revisão dos conteúdos 

estudados nos anteriores.  

Cada capítulo divide-se em duas principais seções, denominadas “leitura 1” e “leitura 

2”. Essas seções, por sua vez, subdividem-se em blocos de atividades, como: Estudo do texto, 

Produção de texto, Reflexão linguística e Língua viva. Cada capítulo é finalizado com um boxe 

que ora é chamado de “Oralidade”, ora “Caixa de ferramentas”, ora “Projeto”. O primeiro e este 

último boxes trazem sempre um projeto de trabalho a ser desenvolvido em grupo, com 

propostas de elaboração de relatórios, debates, apresentação de painéis etc. O boxe “Caixa de 
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ferramentas” traz procedimentos de pesquisa e de estudo.  

Com base no Guia do Livro didático (BRASIL, 2013), podemos dizer que o trabalho 

proposto nessa coleção baseia-se nos gêneros textuais e atende às orientações do documento, 

ressaltando um trabalho articulado entre leitura e escrita. O gênero explorado em atividades de 

leitura são os mesmos trabalhados em atividades de escrita. 

Os eixos privilegiados nessa obra são a leitura, a produção de textos e os conhecimentos 

linguísticos. Para a leitura, são selecionados gêneros de diferentes esferas sociais, explorados 

em sua composição, condições de produção, estratégias e procedimentos envolvidos na 

compreensão do texto. Assim, destacamos do Guia do livro didático (BRASIL, 2014a, p.74):    

 

Visando ao desenvolvimento de capacidades de usos da língua, as atividades de leitura 

e de produção de textos escritos, nesta coleção, têm como diretriz o trabalho com 

gêneros textuais próprios de diferentes esferas discursivas. Nesses dois eixos de 

ensino, o trabalho é proposto de forma articulada, pois os gêneros explorados nas 

atividades de leitura são os mesmos solicitados na escrita, e alguns dos gêneros 

produzidos são socializados por meio de atividades associadas à leitura. As propostas 

contemplam o modo organizacional e as condições de produção desses gêneros e 

consideram as estratégias e os procedimentos linguísticos implicados tanto na 

compreensão como na produção textuais.  

 

No que se refere ao eixo conhecimentos linguísticos, recorre-se frequentemente à 

metalinguagem, mas também à abordagem numa perspectiva textual ou discursiva. 

Encontramos no Guia do livro didático (BRASIL, 2014a, p. 74): 

 

Na abordagem dos conhecimentos linguísticos, apesar do recurso frequente à 

metalinguagem, a tendência predominante é a perspectiva textual e discursiva. 

Enfatizam-se a função e o uso de recursos linguísticos no texto, focalizando-se sua 

contribuição para os efeitos de sentido produzidos. 

 

No eixo da oralidade, privilegia-se o desenvolvimento de habilidades do oral, por meio 

do estudo de gêneros do oral, como entrevistas, seminário, comunicado etc. 

A coleção apresenta diversidade de gêneros, com temas variados que abordam: 

aventuras urbanas e contemporâneas, lendas populares, mitos, temas do cotidiano. As 

atividades de leitura e a produção de textos escritos parecem ser concebidas como atividades 

articuladas. Assim, explora-se um único gênero, tanto nas atividades de leitura como nas de 

produção escrita. Apresentamos um exemplo, a seguir:  
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Figura 5: COL 1. Vol. 7. Leitura 1. 2012, p. 12 e 20 

 

 

A Figura 5 apresenta um exemplo que parece ser uma regularidade na coleção: 

determinado gênero é explorado em todo o capítulo. Nesse caso, o gênero “conto” situa-se no 

Capítulo 1, do volume do 7º ano, e é explorado, na forma de exercícios, nas seções “Leitura 1” 

e “Leitura 2”, seguidas da seção “Produção de texto”.  Esse tipo de organização, destacado, 

inclusive, pelo Guia do livro didático (BRASIL, 2013), constitui-se como característica em 

todos os volumes da Coleção.  

Os gêneros selecionados para a leitura em cada ano são os seguintes: 

 6º ano: romance de aventura, conto popular, história em quadrinhos, notícia, relato de 

viagem, diário de viagem, poema, artigo expositivo de livro paradidático, artigo de divulgação 

científica e entrevista; 

 7º ano: conto, mito, lenda, crônica, reportagem, artigo de divulgação científica, artigo 

expositivo de livro didático, poema, carta ao leitor, carta de reclamação e artigo de opinião; 

 8º ano: conto de enigma, conto de terror, romance de ficção, conto fantástico, diário íntimo, 
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diário virtual, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica, texto dramático, poema, 

artigo de opinião, carta do leitor e debate; 

 9º ano: conto psicológico, conto social, conto de amor, crônica esportiva, reportagem, artigo 

de divulgação científica, verbete de enciclopédia, texto dramático, roteiro, propaganda e 

resenha crítica. 

Importante destacar que cada seção de leitura é introduzida por um enunciado visual 

(frequentemente uma reprodução de pintura ou uma fotografia) ou verbo-visual (como, por 

exemplo, tiras), seguido de questões que, a nosso ver, buscam explorar a sintaxe visual como 

alimentação temática para a introdução do conteúdo a ser trabalhado ou do gênero a ser 

estudado. Apresentamos, a seguir, um exemplo dessa estratégia: 

 

Figura 6: COL 1. Vol. 7. Atividade de leitura. 2012, p. 10-11 

 

 

A figura 6 pode representar uma estratégia de ensino que parte do visual para 

desenvolver conceitos e conteúdos do capítulo. Embora pareça uma boa estratégia de ensino, 

faltam-nos elementos, que só a análise poderá nos fornecer, a fim de podermos compreender 
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como se dá a articulação da materialidade visual com a verbal (por meio dos exercícios) e de 

que forma produzem efeitos de sentido com vistas aos objetivos estabelecidos para tal conteúdo 

de ensino.  

 Para o desenvolvimento de estratégias, como ativação dos conhecimentos prévios, 

formulação e verificação de hipóteses, localização e retomada de informações, inferências e 

compreensão global do texto, a fim de propiciar a construção do sentido, os textos apresentados 

são explorados a partir de questões propostas em seções denominadas “Estudo do Texto”, “Para 

entender o texto”, “O contexto de produção” e “A linguagem do texto”.  

O Guia do livro didático (BRASIL, 2013) destaca a coletânea de textos da coleção 

“Português: para viver juntos” como “um instrumento eficaz de letramento do aluno” (p. 76), 

dado relevante ao nosso trabalho, uma vez que pretendemos compreender de que modo as 

propostas de leitura são articuladas, propiciando a formação do aluno para a leitura de textos 

verbo-visuais. Esse é um dado sobre o qual nos debruçaremos, nas etapas de análises 

quantitativa e qualitativa. 

A leitura atenta do Manual do Professor leva-nos a entender a leitura como processo de 

significação entre interlocutores. Nas palavras dos autores, a leitura é compreendida “como 

processo de significação para o qual é imprescindível a interação entre interlocutores” 

(PENTEADO et al., 2012, p. 7), previsto em um movimento dialógico entre leitor e texto, num 

processo que, segundo os autores, passa pelas capacidades de decifração, interpretação, reflexão 

e reavaliação de conceitos, renovados a cada leitura.  

A construção dos sentidos do texto é vista como um trabalho realizado pelo leitor. Este 

decifra a materialidade textual e a contrapõe aos sentidos já conhecidos por ele, somando-os 

aos sentidos do texto:  

 

A construção dos sentidos do texto [...] não acontece de maneira natural e espontânea. 

É trabalho realizado pelo leitor que, enquanto decifra a materialidade textual, vai 

contrapondo os sentidos que construiu ao longo de sua experiência vivida aos 

incluídos no texto pelo seu autor (COSTA et al., 2012, p. 7).  

 

A afirmação anterior parece sugerir que os possíveis efeitos de sentido estão presentes 

no texto e que, ao se decifrar a materialidade linguística, podem ser construídos. 

De nossa parte, interessa-nos compreender como se dá a “decifração” da materialidade 
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linguística, especialmente quando a materialidade é a verbo-visual, e de que forma o tratamento 

dado à materialidade, por meio das perguntas referentes ao texto, pode, de fato, contribuir para 

a sua compreensão e construção dos sentidos.   

No que se refere à produção de textos escritos, temos os seguintes gêneros na coleção 

como um todo: 

 6º ano: narrativa de aventuras, conto popular, história em quadrinhos, notícia, relato de 

viagem, diário de viagem, poema, artigo expositivo de livro paradidático, artigo de divulgação 

científica e entrevista; 

 7º ano: conto, mito, lenda, crônica, reportagem, artigo de divulgação científica, artigo 

expositivo de livro didático, poema, poema visual, carta ao leitor, carta de reclamação e artigo 

de opinião; 

 8º ano: conto de enigma, conto de terror, conto de ficção científica, conto fantástico, 

diário íntimo, diário virtual, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica, texto 

dramático, poema, artigo de opinião e carta do leitor;  

 9º ano: conto psicológico, conto social, conto de amor, crônica esportiva, reportagem, 

artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia, texto dramático, roteiro, propaganda e 

resenha crítica. 

Segundo o Guia do livro didático (BRASIL, 2013), a produção de textos escritos recebe 

atenção destacada na coleção, apresentando propostas consistentes, articuladas ao trabalho com 

a leitura. Essas propostas acompanham a diversidade de gêneros, de letramentos, de suportes e 

de esferas, atentando para a diversidade e para as características do público alvo. A seção 

“Produção de texto” é subdividida em subseções, denominadas: 

 Aquecimento – na qual são retomadas as características básicas do gênero estudado;  

 Proposta – em que se concretiza a proposta de escrita, à medida que se expõem os objetivos 

da tarefa;  

 Planejamento e elaboração do texto – em que se apresentam orientações sobre as etapas a 

serem seguidas na produção textual; 

 Avaliação e reescrita do texto – na qual se propõem estratégias para avaliar a produção: 

leitura para os colegas em grupo ou em dupla, para o professor, leitura silenciosa. Por fim, 

apresentam-se dicas variadas de ilustração, organização de volume impresso e formas de 

divulgação. 

No eixo “Oralidade”, são privilegiados os seguintes gêneros: 

 6º ano: relato de história familiar, parlenda, adivinha e exposição oral;  
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 7º ano: entrevista, contação de histórias e debates;  

 8º ano: contação de causos, seminários; 

 9º ano: contação de histórias de assombração, pesquisa de opinião, assembleia. 

No que se refere ao eixo “Oralidade”, o Guia do livro didático (BRASIL, 2013) destaca 

duas formas de abordagem. A primeira tem um caráter instrumental, favorecendo trocas de 

opinião, conversas com os colegas, reflexões sobre valores. Tais atividades são exploradas 

especialmente na articulação com o eixo da leitura, nas seções denominadas “Converse com os 

colegas”, “Sua opinião”, “Boxe de valores”. A segunda explora a produção oral e as estratégias 

que a envolvem, como seleção do tema, entonação de voz etc., com instruções de planejamento 

e indicação de aspectos da constituição dos gêneros, e estão situadas especificamente na seção 

“Oralidade”.   

No que tange aos conhecimentos linguísticos, a coleção propõe o trabalho a partir dos 

usos da língua e da linguagem e da reflexão sobre os conhecimentos linguísticos como um todo, 

“sejam eles discursivos, textuais, gramaticais ou notacionais” (PENTEADO et al., 2012, p. 11). 

Os conteúdos trabalhados nessa seção são os abaixo relacionados: 

 6º ano: linguagem verbal e não verbal; conceito de língua, texto e produção de sentidos; letra 

e fonema; variação linguística; encontro consonantal e dígrafo; substantivos; adjetivo; sílaba 

tônica e acentuação; artigo; numeral; determinação e indeterminação; interjeição; pronomes 

pessoais e de tratamento; pessoas do discurso; coesão textual; verbos; acentuação; o verbo na 

construção da argumentação; verbo: formas nominais; o gerundismo; emprego do g e do j; 

 7º ano: substantivo e seus determinantes; preposição; locução prepositiva; emprego do x e 

do ch; pronomes e coesão; ditongos abertos ei, eu, oi; verbos; advérbios; emprego de s, z e x; 

diferenças entre a fala e a escrita; variação linguística; frase, oração e período; uso de frases 

nominais; sujeito e predicado; recursos de coesão; uso de mau ou mal; a gente ou agente; 

emprego do c, ç, s e ss; transitividade verbal; objetos e construção dos sentidos; objeto direto e 

objeto indireto; mas e mais; a e há; afim e a fim; tipos de predicado; verbo significativo e as 

sequências de ações; verbo de ligação e predicativo do sujeito; predicado nominal; emprego do 

sc, sç e xc; 

 8º ano: revisão: sujeito; índice de indeterminação do sujeito; efeitos de sentido da 

indeterminação do sujeito; revisão: o verbo e seus complementos; a transitividade verbal e a 

precisão de informação; vírgula entre os termos da oração; adjunto adverbial e adnominal; 

homônimos; predicativo do sujeito; as marcas da subjetividade na exposição dos fatos; revisão: 
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predicado nominal e verbal; predicado verbo-nominal; parônimos; complemento nominal; o 

emprego de s e do z nas determinações; -e/-eza e ês/-esa; vozes verbais; agente da passiva; 

grafia de verbos abundantes; aposto; vocativo; conjunção; a ordem das orações e a produção de 

sentido; período simples e composto; a conjunção como elemento de coesão, porque/ por que / 

porquê / por quê; orações coordenadas; o emprego do hífen; 

 9º ano: revisão: período composto por coordenação; a articulação das orações no período 

composto; relações existentes entre as orações coordenadas; coesão e uso exagerado do que; 

período composto por subordinação; ortoépia e prosódia; pronomes relativos; emprego de 

alguns pronomes relativos; a coesão textual; uso de este, esse, aquele; concordância verbal, a 

voz passiva e o sujeito indeterminado; concordância nominal; onde e aonde/ se não e senão; 

regência verbal e nominal; colocação pronominal; o uso da crase; estrutura das palavras; 

formação de palavras e sentidos novos na língua; flexão nominal e novos sentidos; ampliação 

do vocabulário da língua: empréstimo, neologismo, estrangeirismo na moderna língua 

portuguesa; o uso das aspas. 

Vale ressaltar que, em uma pré-análise dos livros, pudemos observar significativa 

incidência de textos visuais e verbo-visuais compondo a abertura de capítulos e também de suas 

atividades, sejam elas nas seções de leitura, de produção de textos escritos ou de conhecimentos 

linguísticos.  

Embora seja possível observar a presença da verbo-visualidade na coletânea de textos 

em todos os volumes da coleção, não há referência sobre qualquer trabalho dirigido para a 

especificidade desses enunciados, em nenhum dos documentos analisados: Guia do livro 

didático (BRASIL, 2013), os quatro volumes de livros e respectivos manuais do professor.   

Esclarecemos que a incidência e posição dos gêneros verbo-visuais, bem como a sua 

abordagem didática no interior dos livros constituem-se em objetos de atenção nos capítulos de 

levantamento quantitativo (capítulo IV) e análise dialógica (capítulo V). Dessa forma, 

salientamos que, nessas etapas, retomaremos os pontos enfatizados na descrição da COL 1, a 

fim de confrontá-los com os dados obtidos e interpretados. 
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3.3.2 Coleção 2: Português: linguagens (COL 2) 

 

Figura 7: Capa da Coleção Português: linguagens 

 

 

A coleção “Português: linguagens” foi indicada pelo PNLD 2014 e editada em 2012, 

pela Editora Saraiva. É composta por quatro volumes, dedicados aos 6o, 7o, 8o e 9o anos do 

Ensino Fundamental. 

Cada volume da coleção “Português: linguagens” traz um sumário dividido em quatro 

unidades temáticas. Estas, por sua vez, dividem-se em três capítulos. Cada unidade é finalizada 

com uma seção nomeada “Intervalo”, com um projeto que busca articular a leitura, a produção 

escrita e a oralidade, sempre culminando em um produto final, como a produção de um jornal, 

mostras etc. Apresentamos, a seguir, parte do sumário de um dos volumes da coleção:   
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Figura 8: COL 2. Vol. 7. Sumário. 2012, p. 4-5 

 

 

Na figura 8, podemos visualizar o modo de organização do sumário e a disposição dos 

capítulos. Cada bloco de unidade vem acompanhado de ilustrações, com a indicação dos 

créditos das imagens. Podemos perceber, analisando as figuras acima, que as unidades são 

temáticas e contemplam os temas no desenvolvimento das atividades propostas.  

Os temas organizadores das unidades são diversificados, obedecendo, segundo seus 

autores, às recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), com a inclusão dos temas transversais sugeridos pelo 

referido documento. Assim, no Manual do Professor, pudemos encontrar: 

 

Os temas que organizam cada uma das unidades são variados e levam em conta tanto 

as recomendações dos Parâmetros curriculares nacionais quanto os temas 

transversais, a faixa etária e o grau de interesse dos alunos (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 5, ênfase dos autores). 

 

Cada capítulo organiza-se em torno de três eixos principais: leitura, produção 

de textos e conhecimentos linguísticos. Como podemos observar, na figura 8, as seções  
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e subseções relacionadas a cada eixo não são regulares. Por exemplo: nem todos os capítulos 

se iniciam pelo estudo de um texto; a subseção denominada “Leitura expressiva do texto”, em 

um capítulo, passa a denominar-se “Cruzando linguagens”, em outro, e assim por diante.  

Ao observarmos essa irregularidade na organização das unidades e seus respectivos 

capítulos, buscamos, e encontramos, no “Manual do Professor”, a justificativa para tal estratégia 

de organização. Nele, os autores informam aos seus leitores que dois dos três capítulos de cada 

unidade são abertos com textos verbais e um deles com textos visuais ou verbo-visuais, como 

pintura, fotografia, cartum etc. Trouxemos o excerto do manual analisado: 

 

Dos três capítulos iniciais de cada unidade, dois são abertos com textos verbais e estão 

organizados em cinco seções essenciais: Estudo do texto, Produção de texto, Para 

escrever com adequação/coerência/coesão/ expressividade, A língua em foco e De 

Olho na escrita (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 6, grifo dos autores).  

 

O capítulo destinado à leitura de textos com linguagens não-verbais ou verbo-visuais 

tem, segundo os autores, o objetivo de ampliar estratégias de leitura para essas modalidades de 

linguagem. Nas palavras dos autores: 

 

Um desses três capítulos apresenta a leitura de uma ou mais imagens – pintura, 

fotografia, cartum, escultura, etc. – todas elas relacionadas ao tema central da unidade. 

Essa parte, situada no início do capítulo, antes das seções de produção de texto e 

gramática, destina-se à leitura sistematizada de linguagens não verbais ou mistas 

(verbais e não verbais), com o objetivo de ampliar as estratégias de leitura do aluno 

nessas modalidades de linguagem, ampliar seus referenciais culturais e “sua leitura de 

mundo” (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 6, ênfase dos autores).  

 

Segundo a resenha do Guia do livro didático (BRASIL, 2013), o eixo da leitura utiliza-

se de diferentes estratégias, com atividades que: auxiliam o aluno no desenvolvimento de 

habilidades leitoras, como compreensão global, articulação entre as partes do texto e produção 

de inferências; exigem do aluno a análise dos recursos linguísticos do texto; promovem a leitura 

expressiva e propõem o estudo do texto verbo-visual, a partir da comparação deste com o texto 

verbal. Além disso, propiciam a troca de ideias entre os alunos, a fim de desenvolver sua 

capacidade de expressão e argumentação oral. No final da seção desse eixo, apresenta-se um 

pequeno texto para a leitura de fruição. O Guia destaca a observação de que o tratamento 

literário pouco favorece a formação do leitor literário. 

O eixo da leitura aborda diferentes facetas do ato de ler. As atividades levam o aluno ao 
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desenvolvimento de capacidades leitoras relevantes, como a compreensão global, a articulação 

entre as partes do texto e a produção de inferências; demandam análise dos recursos linguísticos 

do texto; promovem leitura expressiva, dramatizações e declamações; propõem o estudo 

comparado entre um texto verbal e outro, de linguagem diferente; suscitam a troca de ideias 

entre os alunos para desenvolver a capacidade de expressão e de argumentação oral. No final, 

a seção oferece um pequeno texto para leitura de fruição, objetivando despertar o prazer de ler. 

Apesar da consistência do trabalho com leitura, o tratamento do texto literário pouco favorece 

a formação do leitor literário (BRASIL, 2014a, p. 85). 

Os seguintes textos são privilegiados nas atividades de leitura: 

 6º ano: conto de fadas, cartum, excerto de romance, anedota, tirinha, anúncio publicitário, 

história em quadrinhos, fotografia, poema, relato pessoal, pintura, letra de canção, crônica, 

fábula, poema, cartaz; 

 7º ano: mito, tirinha, anúncio publicitário, cartum, narrativas de aventura, lenda, poema, 

crônica, pintura, cartaz de campanha, excerto de romance, reportagem, depoimento; 

 8º ano: texto de divulgação científica, artigo de opinião, entrevista, crônica, anúncio 

publicitário, poema, tirinha, pintura, cartum, carta de leitor, carta denúncia; 

 9º ano: crônica, reportagem, anúncio publicitário, cartum, tirinha, fotografia, editorial, 

pintura, conto, debate, letra de canção.  

Quanto à seção “Produção de texto”, o referido documento destaca que as atividades 

favorecem a oralidade e a escrita, tomando como objetos de ensino gêneros textuais 

diversificados. No tocante à produção escrita, as atividades relevam o contexto social de uso da 

linguagem, definindo suas condições de produção e circulação. No entanto, o documento 

enfatiza a ausência de detalhamento das etapas de produção e de orientações quanto à 

construção da textualidade. Assim, a resenha da coleção destaca: 

 

[...] Quanto aos textos escritos, as atividades situam a prática da escrita em seu 

contexto social de uso e as propostas definem as condições de produção e circulação, 

geralmente ligadas ao projeto. Contudo, por vezes falta detalhamento a respeito das 

etapas do processo de produção e orientação mais explícita quanto à construção da 

textualidade. Embora as unidades tragam seções sobre “como escrever com coesão”, 

ou “como escrever com expressividade”, nem sempre o estudo desses recursos se 

articula à proposta de escrita (BRASIL, 2014a, p. 85). 

 

Os textos selecionados para as seções de produção de texto são os seguintes: 

 6º ano: história em quadrinhos, conto, cartaz, carta, e-mail, blog, texto de opinião; 
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 7º ano: história em quadrinhos, cartaz, mito, narrativa de aventura, poema, anúncio 

publicitário, notícia, entrevista; 

 8º ano: crítica, crônica, roteiro para peça de teatro, cartaz, anúncio publicitário, carta de 

leitor, carta denúncia, questionário, texto de divulgação científica; 

 9º ano: editorial, reportagem, conto, poema, textos argumentativos. 

No eixo da oralidade, destacam-se propostas que possibilitam a vivência de uso da 

linguagem oral em instâncias públicas e formais. O Guia do livro didático (2014a) enfatiza que 

a obra vem acompanhada de DVDs, com exemplos de diferentes gêneros orais públicos, em 

situações diversificadas de uso, o que, segundo o documento, constitui-se como “um bom apoio 

para o trabalho didático” (BRASIL, 2014a, p. 86). Os textos privilegiados no eixo da oralidade 

são: 

 6º ano: relato, debate; 

 7º ano: debate, entrevista oral; 

 8º ano: seminário, entrevista, anúncio (oral); 

 9º ano: debate público. 

No eixo dos conhecimentos linguísticos, a coleção ressalta os componentes gramaticais, 

abrangendo os conhecimentos textuais e discursivos, a partir da proposição de atividades cujo 

foco parece centrar-se na análise do funcionamento de recursos linguísticos no texto e seus 

efeitos de sentido: 

 

No estudo da gramática, possibilita-se ao aluno a observação e a análise do conceito em 

foco, formaliza-se a conceituação e propõem-se exercícios de aplicação. As formas e as 

estruturas morfossintáticas são analisadas também quanto à sua função na construção 

do texto e quanto ao seu valor semântico e seus efeitos enunciativos no contexto de 

determinado discurso (BRASIL, 2014a, p. 88). 

 

 As propostas desse eixo são finalizadas com a seção “De olho na escrita”, que, em todos 

os capítulos, abrange atividades que focalizam a ortografia e a acentuação. Os conteúdos 

privilegiados nesse eixo são: 

 6º ano: parágrafos; tipos de frase; onomatopeias; ordem alfabética; diferença entre 

linguagem verbal e não verbal; pontuação; uso do meio/meia; sentido figurado; variação 

linguística – língua padrão; norma culta; registro; gíria; marcadores conversacionais; fonema e 

letra; emprego da letra h; valor semântico do –inho; interjeição; reconhecimento do emprego 

das aspas; substantivo; adjetivo; locução adjetiva; dígrafo e encontro consonantal – 
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letras/fonemas; diminutivo; conversão de oração adjetiva; locuções adjetivas; conversão de 

orações predicativas em adjetivos; encontros vocálicos; artigo definido e indefinido; flexão dos 

verbos; personificação e prosopopeia; coletivos; tonicidade; ironia; pronomes; acentuação; 

aliteração; valor semântico de conjunções como elementos construtores da coesão e da 

coerência; verbo: conceito, locução verbal, conjugações, flexões de número, pessoa, de modo 

e de tempo;  

 7º ano: a estrutura do verbo; irregularidades dos verbos; formas nominais; locuções verbais; 

modos verbais; tempos verbais; notações gráficas (g/j, mal/mau, mas/mais, acentuação dos 

hiatos, acento diferencial); morfossintaxe: sujeito, predicado, predicativo, adjunto adnominal e 

adverbial; concordância; verbo de ligação; pronomes e coesão textual, preposição; valor 

semântico das preposições; transitividade verbal;  

 8º ano: tipos de sujeito; classificação de sujeito; pronome se como índice de indeterminação; 

tempo verbal em discurso direto e indireto; verbos impessoais; verbos que indicam fenômeno 

da natureza; emprego de s, z, x, ch; vozes do verbo; predicativo do sujeito; predicativo do objeto 

e predicado verbo-nominal; denotação e conotação; modo imperativo; figuras de linguagem; 

conectividade; complemento nominal; aposto e vocativo; a vírgula entre os termos da oração; 

recursos gráficos: aspas, itálico, negrito; conjunção; emprego da palavra porquê; período 

simples e composto; discurso citado nos textos ficcionais e não ficcionais; 

 9º ano: orações subordinadas, reduzidas e coordenadas; uso e identificação de classe de 

palavra: conjunção, substantivo, adjetivo; emprego da conjunção adversativa; adjetivos pátrios 

compostos; emprego do pronome relativo; transitividade verbal; objeto direto; sujeito; plural 

dos substantivos e dos adjetivos. 

A coleção, como dissemos, organiza-se em unidades temáticas subdivididas em 

capítulos. As aberturas de unidade intercalam pequenos textos com imagens (fotografias, 

pintura, desenhos, ilustração etc.), que nos parecem ilustrar os textos verbais que acompanham. 

Essa estratégia, segundo os autores da COL 2, no Manual do Professor, funciona como 

organizadora dos capítulos subsequentes ou como aquecimento para o tema tratado na unidade. 

Apresentamos um exemplo de abertura: 
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Figura 9: COL 2. Vol. 6. Abertura de Unidade. 2012, p. 10-11 

 
  

 

Na figura 9, podemos observar, na primeira página, um poema acompanhado de 

imagens na forma de ilustração e, na página seguinte, imagens, como cartaz de filme e capas 

de livros, acompanhadas de listas de sugestões de filmes e livros de contos infantis. A cada 

abertura de unidade, a seleção dos textos verbais e verbo-visuais parece, de fato, relacionar-se 

com o tema da unidade e seus capítulos.  

Na figura apresentada acima, os enunciados verbais e/ou verbo-visuais funcionam como 

alimentação temática da unidade, nesse caso, intitulada “No mundo da fantasia”. Os capítulos 

que compõem cada unidade trabalhada possuem, por sua vez, seus temas particulares, mas 

sempre relacionados ao tema principal. No caso da unidade apresentada na figura 10, os títulos 

de seus respectivos capítulos são os seguintes: “Era uma vez”, “Terra de encantamento” “Todas 

as crianças crescem... menos uma!”. 

Ainda na figura 9, é possível visualizar uma seção intitulada “Fique ligado! Pesquise!”. 

Nela são recomendadas atividades que incluem leitura de livros, músicas, filmes, sites da 

internet. Os autores sugerem, no Manual do Professor, que essas atividades podem ser 

desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. Essa seção é finalizada por uma pequena caixa, 
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intitulada “Intervalo”. Nela, os autores buscam anunciar o projeto que fechará a unidade. No 

caso apresentado acima, trata-se do projeto “Histórias de hoje e sempre”, que culminará com 

um produto final, podendo ser a confecção de livros infantis, revista, vídeos etc.  

A seguir, apresentamos a organização dos capítulos e nos deteremos na descrição de 

cada seção. Para tanto, consultamos os livros e o Manual do Professor da COL 2 para 

compreender a proposta pedagógica de cada uma das seções e subseções. 

 

A) Estudo do texto 

 

Para a seção “Estudo do texto”, os autores da COL 2 esclarecem, no Manual do 

Professor, o foco na diversidade textual, compreendendo texto como unidade significativa dos 

enunciados verbais ou não-verbais. Os textos selecionados são os de tipo ficcional, poético, 

jornalístico, autobiográfico, publicitário, divulgação científica etc. 

Os critérios de escolha obedecem às abordagens das unidades e privilegiam as 

diversidades de linguagens, o gênero, a adequação à faixa etária, com vistas ao desenvolvimento 

das habilidades leitoras do aluno para o ano a que se destina. Assim, nas palavras dos autores: 

 

Os critérios de escolha dos textos levaram em conta não apenas as múltiplas 

abordagens do tema da unidade, mas também a diversidade quanto à linguagem, ao 

gênero ou ao tipo de texto, a adequação à faixa etária e o grau de dificuldade que o 

texto oferece, tendo em vista o processo de desenvolvimento de habilidades e 

competências de leitura do aluno (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 6).  

 

Os autores ainda enfatizam que o trabalho com a leitura está formalmente organizado 

nas atividades das seções de “Estudo do texto”, porém não se limita a elas, sendo “explorada 

em toda a obra” (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 6), tanto na construção de conceitos 

gramaticais, no estudo semântico-discursivo das categorias gramaticais dos textos da seção “A 

língua em foco”, quanto nas atividades da seção “Produção de texto”. Desse modo, a seção 

“Estudo do texto” está organizada em seis partes, sendo algumas delas facultativas, dependendo 

dos objetivos estabelecidos para a unidade da qual fazem parte. 
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A.1) Compreensão e interpretação 

 

 A seção “Compreensão e interpretação” contém a atividade principal de leitura, e 

objetiva propiciar aos alunos atividades que possibilitem o desenvolvimento gradativo de 

habilidades leitoras, como antecipações a partir do seu conhecimento prévio, apreensão do tema 

e da estrutura global do texto, levantamento de hipóteses, relações de causa e consequência, 

temporalidade, espacialidade, estabelecendo semelhanças e diferenças, generalização, relações 

entre forma e conteúdo etc.  

 

Figura 10: COL 2. Vol. 6. Estudo do texto. 2012, p. 14-15 

 

   

A.2) A linguagem do texto 

 

A seção “A linguagem do texto” busca promover o estudo do texto lido pela exploração 

de aspectos das especificidades do uso da língua ou da variedade linguística, de acordo com o 

gênero, o suporte, o perfil dos interlocutores envolvidos, os efeitos de sentido, pontuação, 
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ambiguidades, figuras de linguagem etc. O nível de exploração de cada aspecto é definido de 

acordo com o ano a que cada seção se dedica. A seguir, apresentamos um exemplo: 

 

Figura 11: COL 2. Vol. 6. A linguagem do texto. 2012, p. 15 

 

 

A.3) Leitura Expressiva do texto 

 

A seção “Leitura expressiva do texto” não aparece em todos os capítulos da obra. 

Quando ocorre, tem o objetivo de finalizar o trabalho de leitura do texto e abertura do capítulo. 

As atividades, nessa seção, estão mais voltadas às capacidades e competências do oral e 

exploram a entonação, pausas etc. por meio de propostas ou estratégias, como dramatização, 

declamação, jogral etc. 
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Figura 12: COL 2. Vol. 6. Linguagem expressiva do texto. 2012, p. 57 

  

 

A.4) Cruzando linguagens 

 

Assim como a seção anterior, esta também possui incidência irregular, sendo encontrada 

(pelo menos uma vez por unidade) quando objetiva a comparação entre textos com diferentes 

linguagens (verbal e visual ou verbo-visual). Sobre esse aspecto, os autores explicam: 

 

O cruzamento de linguagens pode se dar tanto no âmbito da linguagem verbal – por 

exemplo, um poema com uma crônica ou um artigo de jornal – quanto no âmbito das 

linguagens verbal e não verbal – por exemplo, um texto literário com uma foto – e 

ainda no âmbito da linguagem mista – por exemplo, uma narrativa literária com uma 

tira de quadrinhos, um cartum ou um filme (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 8). 

 

A seguir, apresentamos um exemplo dessa seção: 
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Figura 13: COL 2. Vol. 6. Cruzando linguagens. 2012, p. 57-58 

  

 

A atividade apresentada para essa seção (figura 13) propõe que o aluno assista a um 

filme, e suas comandas parecem mobilizar o debate sobre o filme assistido. Para os autores da 

COL 2, é por meio da comparação que o aluno estabelecerá semelhanças e diferenças quanto 

ao tema e/ou aos aspectos composicionais e situacionais do texto. Por meio de um roteiro, o 

aluno interpreta o filme, analisa-o, debate-o, confrontando-os com os textos verbais lidos. 

Assim, pretende-se desenvolver habilidades leitoras para as modalidades de textos não verbais. 

 

A.5) Trocando ideias 

 

A seção “Trocando ideias” objetiva desenvolver habilidades de expressão e 

argumentação oral do aluno. As atividades propostas trazem questões que buscam levá-lo a 

posicionar-se diante delas. Com isso, espera-se que os alunos desenvolvam operações e valores, 

tais como:  
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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 à situação; de desenvolver técnicas 

de contra-argumentação e persuasão (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 9). 

 

A seguir, apresentamos um exemplo da seção “Trocando ideias”: 

 

Figura 14: COL 2. Vol. 6. Trocando ideias. 2012, p. 59 

 

 

A. 6) Ler é prazer

 

Essa seção não tem incidência regular na COL 2 e, segundo os autores, objetiva 

oportunizar o contato e o prazer pela leitura, a observação e reflexão a partir do texto. Quando 

aparece, apresenta-se com as seguintes nomenclaturas: “Ler é um prazer”, “Ler é emoção”, 

“Ler é descoberta”, “Ler é diversão, “Ler é reflexão”. Apresentamos, a seguir, imagens de suas 

ocorrências:  
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Figura 15: COL 2. Vol. 6. Ler é um prazer. 2012, p. 17 

 

 

B) Produção de texto 

 

A seção intitulada “Produção de texto” organiza-se por meio de diferentes gêneros 

discursivos, como: anúncio publicitário, carta, e-mail, notícia etc., cuja escolha parece estar 

associada ao tema da unidade e aos textos discutidos ao longo do capítulo. Está dividida em 

duas partes: a primeira centra-se nos aspectos composicionais do gênero, observando situações 

de sua produção e recepção (interlocutores, finalidades, esfera de circulação, suporte). 

Apresentamos um exemplo a seguir:  
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Figura 16: COL 2. Vol. 6. Produção de texto. 2012, p. 18-19 
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A segunda parte, denominada “Agora é a sua vez”, está voltada à produção escrita do 

aluno, procurando associar a teoria à prática. Exemplificamos: 

 

Figura 17: COL 2. Vol 6. Agora é a sua vez. 2012, p. 19-20 

 

 

A seção é finalizada com um boxe denominado “Para escrever com 

adequação/coerência/coesão/expressividade”, com orientações para a produção escrita, 

enfatizando os aspectos essenciais da textualidade, como coerência, coesão, intencionalidade 

etc. 
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Figura 18: COL 2. Vol. 6. Para escrever com expressividade. 2012, p. 21-22 

  

 

C) A língua em foco 

 

Os componentes gramaticais que se pretende estudar no capítulo são focalizados na 

seção em pauta. Os autores assumem uma concepção de língua como processo de interação: 

 

A língua, nesta obra, não é tomada como um sistema fechado e imutável de unidades 

e leis combinatórias, mas como um processo dinâmico de interação, isto é, como um 

meio de realizar ações, de agir e atuar sobre o outro (CEREJA; MAGALHÃES, 2012. 

p. 12). 

 

O foco do trabalho linguístico proposto pelos autores não está no estudo da frase de 

maneira descontextualizada, e, sim, no domínio do texto, do discurso em uma situação concreta 

de enunciação, considerando suas condições de produção. A seção está subdividida em duas 

partes: “Construindo conceitos” e “Conceituando”. 

As atividades da subseção “Construindo o conceito” são organizadas de maneira que o 

aluno possa ir aos poucos construindo um determinado conceito gramatical. Inicia-se com um 

pequeno texto e exercícios que o auxiliam a refletir acerca dos conceitos estudados. Na 
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sequência, os conceitos vão sendo formalizados e ampliados, na subseção “Conceituando”, 

composta por exercícios práticos sobre os tópicos estudados. 

 

Figura 19: COL 2. Vol. 6. Língua em foco: construindo o conceito. 2012, p. 25-26 

  

 

Conforme os autores da COL 2, os conceitos gramaticais são apresentados como meios 

para as reflexões linguísticas. Desse modo, incluem, ainda, uma subseção denominada “Na 

construção do texto”, na qual se focaliza determinada categoria gramatical responsável pela 

organização e constituição dos sentidos de um texto. Para além do estudo sobre o emprego de 

determinada categoria, os alunos são motivados a observar suas funções semântica e estilística. 
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Figura 20: COL 2. Vol. 6. Língua em foco: na construção do texto. 2012, p.30 

 

 

Na subseção “Semântica e discurso”, objetiva-se abordar e explorar o conteúdo 

gramatical pelo viés da Semântica e da Análise do Discurso, enfatizando-se os diferentes 

sentidos atribuídos aos textos analisados a partir de uma situação concreta. 

No manual dos professores, os autores mencionam um trabalho que pretende enfatizar 

as relações entre linguagem verbal e não verbal em determinado texto: 

 

O objetivo deste tópico (semântica e discurso) é ampliar ainda mais a abordagem do 

conteúdo gramatical do capítulo, explorando-o pela perspectiva da semântica e da 

análise do discurso. É o momento em que, partindo de situações concretas de 

comunicação, a atenção do curso se volta para certas questões semânticas e 

enunciativas, como, por exemplo, os diferentes sentidos atribuídos pelos diminutivos, 

a variação de sentido do adjetivo de acordo com a sua posição, o emprego intencional 

de uma variedade linguística diferente da norma-padrão, a relação entre linguagem 

verbal e linguagem não verbal num anúncio publicitário, a importância da situação de 

produção na construção do sentido de um enunciado [...] (CEREJA; MAGALHÃES, 

2012, p. 14, grifo nosso). 

 

A seguir, apresentamos um exemplo dessa subseção:  
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Figura 21: COL 2. Vol. 6. Língua em foco: semântica e discurso. 2012, p. 31-32 
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A subseção “De olho na escrita” aparece em pelo menos dois capítulos de cada unidade 

e objetiva desenvolver um trabalho centrado na ortografia ou acentuação das palavras. 

 

Figura 22: COL 2. Vol. 6. Língua em foco: de olho na escrita. 2012, p. 49 

 

 

Todos os capítulos de cada unidade são finalizados com um boxe denominado “Divirta-

se”. Segundo os autores, esse boxe objetiva apresentar atividades lúdicas que estimulem o 

raciocínio dos alunos, como adivinhas, charadas, brincadeiras etc. e estabelecem relações com 

o texto-base do capítulo. 
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Figura 23: COL 2. Vol. 6. Divirta-se. 2012, p. 51 

 

 

3.3 Procedimentos para o levantamento quantitativo 

 

Para a observação e compreensão da incidência e posição dos gêneros verbo-visuais nas 

coleções, realizamos um levantamento quantitativo, organizando os gêneros, cujo plano de 

expressão seja o verbo-visual, em uma planilha de acordo com as classificações dos autores dos 

LDP e, quando necessário, recorremos às fontes bibliográficas identificadas nos créditos das 

imagens. Essa etapa constituiu-se como uma pré-análise do corpus, com a finalidade de mapear 

a incidência e posição dos gêneros discursivos visuais e/ou verbo-visuais encontrados, 

conforme apresentamos abaixo.  
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Tabela 4: Planilha de levantamento dos gêneros discursivos verbo-visuais nos LDP 23. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A tabela 4 foi utilizada para o mapeamento dos gêneros discursivos visuais e verbo-

visuais encontrados em ambas as coleções. Nela, buscamos identificar os gêneros com a maior 

riqueza de detalhes possível, observando o gênero selecionado, sua posição no livro, sua 

materialidade enquanto gênero (visual ou verbo-visual), sua materialidade na relação com a 

atividade em que está inserido (verbo-visual), seção ou subseção etc.  

O procedimento de mapeamento desses gêneros possibilitou-nos uma visão geral dos 

gêneros visuais e verbo-visuais presentes nas coleções de livros, quanto à sua identificação e 

posição, além de permitir o cálculo quantitativo, em termos percentuais, de suas ocorrências. 

Os dados obtidos nessa etapa foram processados em planilhas e o seu tratamento resultou em 

gráficos, que nos auxiliaram na seleção das amostras para a análise, bem como na resposta à 

primeira pergunta de pesquisa: Quais gêneros verbo-visuais estão presentes nas duas coleções 

do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental?  

Convém esclarecer que essa etapa foi de fundamental importância para a delimitação do 

corpus, apontando-nos as escolhas preferenciais dos autores no que se refere ao gênero verbo-

visual constituinte das atividades dos livros. Ao identificarmos a posição dos gêneros nos livros, 

também pudemos obter elementos para respondermos à segunda pergunta da pesquisa: 2. Como 

                                                             

23 Inserimos o recorte da Planilha de uma das coleções de livros didáticos. 



129 

 

 

 

se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 

Delimitado o corpus, procedemos ao levantamento das posições dos gêneros, conforme 

a organização da planilha expressa na tabela 4. Essa etapa permitiu-nos identificar as 

preferências dos autores na distribuição dos gêneros visuais e verbo-visuais em atividades de 

leitura e escrita, reflexão linguística etc. 

As informações obtidas nessa fase foram organizadas em tabelas e gráficos, a serem 

apresentados e discutidos no Capítulo IV, observando a incidência dos gêneros em cada posição 

(tira, anúncio publicitário, cartum, dentre outros) e as regularidades em ambas as coleções.    

 

3.4  Metodologia da análise do corpus  

 

Para Brait (2000), um trabalho orientado pela teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin 

e o Círculo desperta no analista a possibilidade de dialogar com o corpus que se revela, a partir 

de sua materialidade, de suas especificidades, surpreendendo-o nas inúmeras formas assumidas 

pela língua.  

Dessa maneira, os exemplos analisados foram selecionados com base nas amostras de 

gêneros discursivos identificados na Tabela 13 (Capítulo IV), obedecendo ao critério de ser 

recorrente e, consequentemente, representativo dos modos de abordagem dos gêneros em 

atividades de leitura. Para a análise dos exemplos, o nosso olhar guiou-se pelas seguintes 

categorias: enunciado concreto, relações dialógicas e compreensão ativa e criadora.  

Ao mobilizarmos a categoria enunciado concreto, buscamos observar nas atividades 

selecionadas se a forma de abordagem dada entre o texto emoldurador e o texto principal 

propicia a compreensão do enunciado concreto, considerando seus elementos indissolúveis 

(construção composicional, conteúdo temático e estilo); se as formas de abordagem concebem 

o texto como um todo indissolúvel, dando especial atenção à sua materialidade verbo-visual, 

como única e inseparável. 

No que se refere à categoria relações dialógicas, objetivamos verificar:  

 se as relações implicadas na materialidade verbo-visual do enunciado é considerada nas 

comandas da atividade, problematizando os fios dialógicos (como momento histórico-social, 

implícitos, diálogo do autor do texto com o seu interlocutor eleito etc.) constituintes do texto; 

  o(s) tipo(s) de relação(ões) dialógica(s) que se estabelece(m) entre texto principal e texto 
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emoldurador, a fim de encaminhar o leitor à compreensão dos possíveis efeitos de sentido e 

não à abstração do que está dado na superfície do texto. 

No que tange à categoria compreensão ativa e criadora, observamos se o conjunto das 

comandas de atividade propicia ao leitor a construção do sentido do texto, de forma a alcançar 

a compreensão ativa e criadora que, em se tratando de um enunciado verbo-visual, significa 

desenvolver capacidades leitoras para além das exigidas na leitura de um texto verbal. Nesse 

processo, o aluno é compelido a ver o enunciado, considerá-lo em suas especificidades, 

entendê-lo, relacionando-o aos fios dialógicos, sendo impelido a tomar uma posição, 

respondendo ativamente e de forma criadora ao discurso lido. 

Durante o processo de análise, dispensamos um olhar criterioso e dialógico aos 

exemplos selecionados sob a ótica da Teoria dialógica da linguagem de Bakhtin e o Círculo. 

Com a finalidade de completar o trabalho, recorremos às orientações constantes dos respectivos 

manuais dos professores, visando confrontá-los com os dados obtidos durante a análise, 

apontando possíveis inconsistências e/ou contradições entre o projeto didático-pedagógico dos 

livros e o que de fato se apresenta nas atividades.   

Os resultados dessa etapa, apresentados no capítulo V, forneceram elementos para 

responder à terceira questão de investigação, a saber: Como o tratamento da materialidade 

verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode contribuir para a compreensão ativa e criadora 

do texto e para o desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades de um 

enunciado verbo-visual? 

No próximo capítulo, apresentamos o percurso realizado para o levantamento 

quantitativo e seleção das amostras da análise. 
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CAPÍTULO IV 

 

Mapeando e delimitando o corpus  

 

 

Neste capítulo, apresentamos o mapeamento da incidência e posição dos gêneros 

discursivos visuais e verbo-visuais presentes nas duas coleções de livros didáticos de Língua 

Portuguesa e buscamos respostas para as seguintes questões de investigação: 

1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas 

coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental?  

2. Como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 

A primeira questão da pesquisa objetiva identificar os gêneros discursivos visuais e 

verbo-visuais presentes nas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa analisados. Para 

respondermos a essa questão, buscamos conhecer os textos que compõem tais livros, sejam os 

enunciados visuais (constituídos exclusivamente pelas imagens, como reproduções de pintura), 

sejam aqueles constitutivamente verbo-visuais (como as tiras, charges etc.), sejam os que se 

constituem pela verbo-visualidade (como as reportagens, notícias etc.). 

A segunda questão tenciona compreender quais são os gêneros visuais ou verbo-visuais 

privilegiados pelos autores e a posição que ocupam nas coleções de livros didáticos 

selecionadas, especialmente a posição de leitura nas atividades. Para atingirmos esse objetivo, 

identificamos a posição dos gêneros nos livros e rastreamos aqueles cuja abordagem permite a 

análise/leitura dos textos, por meio da atividade em que estão inseridos.  

Para tanto, organizamos uma planilha, por meio da qual categorizamos os gêneros 

discursivos visuais e verbo-visuais encontrados em ambas as coleções, evidenciando sua 

posição e elementos importantes para a sua compreensão. Destacamos nessa planilha as 

seguintes variáveis: capítulo, página, gênero discursivo, materialidade linguística, suporte, 

autoria, seção principal, subseção, plano de expressão da atividade, posição, anotações. 

As variáveis acima nos auxiliaram na organização e na compreensão do corpus. Assim, 

achamos pertinente esclarecer a concepção em que são usadas as seguintes variáveis: 

 Materialidade linguística – levamos em consideração apenas o enunciado/gênero discursivo 
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observado quanto à sua materialidade linguística. Assim, o gênero foi classificado como  

“visual”, ou “verbo-visual”, no que se refere à materialidade constitutiva; uma ilustração, por 

exemplo, é constituída pela materialidade exclusivamente visual.  

 Plano de expressão da atividade – nessa variável, levamos em consideração o 

enunciado/gênero discursivo observado na atividade em que está inserido. Nesse caso, 

consideramos a conjunção entre o enunciado visual ou verbo-visual e a materialidade verbal 

que o acompanha na atividade (seja ela de leitura, produção de texto ou reflexão linguística) 

como uma única materialidade, a verbo-visual, tendo em vista que o sentido só pode ser 

compreendido na junção de ambas as dimensões da linguagem, a verbal e a visual. Uma 

reprodução de pintura, por exemplo, e suas comandas de atividade foram consideradas como 

“atividade verbo-visual”.  

 Anotações – embora essa variável esteja presente na planilha de “categorização” dos gêneros 

discursivos, sua função foi a de auxiliar a pesquisadora, enfatizando particularidades do gênero, 

de sua posição nos livros e de sua relação com a atividade. Tais informações nos auxiliaram 

nas análises das amostras selecionadas.  

Para a apresentação e discussão do mapeamento do corpus, este capítulo está organizado 

em quatro partes: 

I. A incidência dos gêneros discursivos visuais e verbo-visuais em ambas as coleções. 

II. A posição dos gêneros discursivos visuais e verbo-visuais em ambas as coleções. 

III. A incidência dos gêneros discursivos encontrados em posição de leitura em ambas as 

coleções. 

IV. Delimitação do corpus para a análise. 

Nesta etapa, buscamos as regularidades observadas e apresentamos o modo de seleção 

das amostras a serem analisadas. 
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4.1 Incidência dos gêneros discursivos verbo-visuais nas coleções de LDP 
 

Nesta seção, apresentamos os números absolutos e percentuais referentes à incidência 

dos gêneros visuais e verbo-visuais encontrados em ambas as coleções, com o objetivo de 

responder à primeira questão de investigação, a saber: Quais gêneros discursivos constituídos 

no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental? 

Assim, elencamos, numa planilha geral, todos os enunciados/gêneros visuais ou verbo-

visuais encontrados nas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa, a saber: “Português: 

para viver juntos” e “Português: linguagens”, ambas as coleções destinadas aos alunos do 6º ao 

9º anos do Ensino Fundamental, indicadas pelo PNLD 2014, e escolhidas por professores de 

duas das maiores (em número de alunos matriculados) escolas públicas de Cuiabá – MT.  

Para fins de tratamento dos dados, selecionamos, na planilha geral, em formato 

microsoftExcell, a variável “gênero discursivo” e aplicamos a seguinte fórmula:  

 

=CONT.SE(F2:F1119; “GÊNERO DISURSIVO X”) 

 

Onde: 

F2 – F é a coluna onde a variável gênero pode ser encontrada; 2 é a linha inicial a ser consultada. 

F1119 – F é a coluna onde a variável gênero pode ser encontrada; 1119 é a linha final a ser 

consultada. 

GÊNERO DISCURSIVO X – essa variável foi substituída por termos que designavam o 

enunciado a ser buscado na consulta. Por exemplo: “ilustração”, “charge”, “tira” etc. 

A aplicação da fórmula anterior permitiu quantificar, no intervalo informado, o tipo de 

gênero discursivo consultado. A partir desses dados, organizamos a tabela e o gráfico a seguir:  
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Tabela 5: Incidência dos gêneros visuais e verbo-visuais - COL 1 e COL 2 

Gêneros discursivos 
Quantidade/ 

COL 1 
% COL 1 

Quantidade/ 

COL 2 
% COL 2 

Anúncio publicitário 22 1,59 81 7,25 

Capa de dvd 42 3,03 5 0,45 

Capa de gibi 0 0,00 7 0,63 

Capa de livro 122 8,82 28 2,50 

Capa de revista 11 0,79 0 0,00 

Caricatura 0 0,00 4 0,36 

Cartaz 9 0,65 10 0,89 

Cartum 0 0,00 34 3,04 

Charge 3 0,22 0 0,00 

Folheto 0 0,00 1 0,09 

Fotografia 360 26,01 276 24,69 

Gráfico 2 0,14 2 0,18 

História em quadrinhos 10 0,72 3 0,27 

Ilustração 589 42,56 429 38,37 

Infográfico 5 0,36 8 0,72 

Manual 2 0,14 0 0,00 

Mapa 2 0,14 0 0,00 

Poema visual 2 0,14 6 0,54 

Primeira página de 

jornal 
4 0,29 1 0,09 

Reprodução de gravura 2 0,14 1 0,09 

Reprodução de pintura 23 1,66 42 3,76 

Tira 174 12,57 180 16,10 

Total 1384 100,00 1118 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora 

 

Para melhor visualização da incidência dos gêneros visuais e verbo-visuais encontrados 

nas duas coleções (COL 1 e COL 2), selecionamos, na tabela 5, a variável “gêneros discursivos” 

e seus quantitativos percentuais. O resultado gerou o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: Incidência dos gêneros visuais e verbo-visuais, em termos percentuais - COL 1 e COL 2 

 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Os dados das tabelas 5 e do Gráfico 3 permitem-nos inferir que os enunciados/gêneros 

discursivos visuais e verbo-visuais privilegiados pelos autores/editora de ambas as coleções 

são, pela ordem decrescente de incidência: 

a) ilustração: 42,56% na COL 1; e, 38,37% na COL 2; 

b) fotografia: 26,01% na COL 1; e, 24,69% na COL 2; 

c) tira: 12,57% na COL 1; e, 16,10% na COL 2; 

d) capa de livro: 8,82% na COL 1; e, 2,50% na COL 2; 

e) anúncio publicitário: 1,59% na COL 1; e, 7,25% na COL 2; 
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f) reprodução de pintura: 1,66% na COL 1; e, 3,76% na COL 2. 

Os demais gêneros representam menos de 1% das ocorrências em uma ou outra coleção, 

ou em ambas, dependendo do gênero. Esse dado evidencia uma questão: não há, nas coleções 

analisadas, uma diversidade significativa de gênero visual ou verbo-visual presente na 

constituição das atividades dos livros; o que há é a prevalência de uns em detrimento de outros. 

A hipótese que podemos levantar é a de que a escolha de determinados gêneros visuais ou 

verbo-visuais esteja ligada aos objetivos didáticos pretendidos pelos autores das coleções.  

Outro dado que nos chama a atenção, em ambas as coleções, é o elevado índice de 

ocorrências de gêneros denominados “ilustração”, sendo 42,56% na COL 1 e 38,37% na COL 

2.  

Nos livros analisados, esse tipo de enunciado pode vir ilustrando uma atividade (leitura, 

reflexão linguística ou produção de texto), ou, ainda, acompanhando os textos verbais 

(principais ou secundários) presentes nas seções de leitura e estudo do texto. Essa estratégia 

pode ser adotada para tornar o livro mais atrativo aos olhos dos seus consumidores diretos 

(professores, alunos), ou seja, parece obedecer certa coerção ligada ao mercado editorial, com 

o objetivo final de produzir um material ilustrado e, por fim, vendável.  

Dos gêneros visuais, no que tange ao uso das fotografias, segunda maior ocorrência no 

gráfico 3, destacamos três diferentes formas de abordagens desses gêneros nos livros. Na 

primeira, observamos a fotografia como objeto de análise/leitura (mais recorrente na COL 1, 

mas também existente na COL 2). Na segunda, a fotografia aparece como ilustração 

(acompanhando notas ou textos secundários). E, na terceira, a fotografia aparece na composição 

de outros enunciados, formando uma única materialidade, a verbo-visual, como as reportagens 

e as notícias. 

Dos gêneros constitutivamente verbo-visuais, observamos maior predominância das 

tiras, sendo 12,57% na COL 1 e 16,10% na COL 2. Esse gênero parece ser o predileto dos 

autores/editoras, especialmente na composição de atividades de leitura e de reflexão linguística. 

Talvez esse dado anuncie uma coerção do mercado editorial, que precisa atender ao edital 

quanto ao número de páginas estabelecido para cada volume da coleção. Essa limitação pode 

interferir na escolha de um gênero ou outro e definir metodologias de trabalho assumidas pelos 

autores. A esse respeito, observamos duas diferentes formas de abordagens no tocante ao uso 

das tiras. 
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A COL 1 utiliza-se das tiras prioritariamente em atividades de reflexão linguística, com 

exercícios tradicionalmente organizados para a exploração dos fenômenos linguísticos 

observados no gênero escolhido. A COL 2 utiliza-se desse gênero para as atividades de leitura 

ou de reflexão linguística, mas nunca de forma estanque. 

 Observa-se, na COL 2, um esforço para um trabalho mais enunciativo-discursivo, em 

que os fenômenos linguísticos parecem ser tratados como partes constituintes dos sentidos 

possíveis do texto. Em contrapartida, a primeira coleção parece seguir uma linha mais 

tradicional de abordagem dos fenômenos linguísticos, com atividades gramaticais muito 

pontuais e estanques, incluindo questões que privilegiam a cópia de termos ou orações das tiras 

em análise, ou ainda a denominação de classes de palavras.  

Embora os números percentuais de incidência dos anúncios publicitários em ambas as 

coleções não sejam muito significativos, quando comparados aos demais gêneros encontrados 

nas posições anteriores, as coleções divergem na sua forma de abordagem, seguindo os mesmos 

percursos evidenciados acima, no que se refere ao uso das tiras. 

Em relação ao uso das reproduções de pintura, sua incidência parece irrelevante quando 

comparamos o seu percentual de ocorrência aos demais gêneros observados. Discutiremos, na 

próxima seção, se esse número torna-se mais representativo nas posições específicas de cada 

gênero.  

Acreditamos ter atingido, nesta seção, o objetivo previsto: descobrir quais gêneros 

visuais e verbo-visuais estão presentes nas coleções. Na próxima seção, buscamos compreender 

qual é a posição dos gêneros visuais e verbo-visuais encontrados nos livros. 

 

4.2  Posição dos gêneros discursivos verbo-visuais nas coleções de LDP 

 

Nesta seção, apresentamos os números absolutos e percentuais referentes à posição dos 

gêneros visuais e verbo-visuais em ambas as coleções. Para tanto, selecionamos, na planilha 

geral, a variável “posição” e nos utilizamos da mesma fórmula supracitada do microsoftExcell, 

a saber:  

 

=CONT.SE(F2:F1119; “POSIÇÃO X”) 
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Assim, obtivemos os quantitativos relativos a cada posição dos gêneros visuais e verbo-

visuais nas coleções. Antes de apresentarmos a tabela e o gráfico gerados a partir de tal 

procedimento, achamos pertinente apresentar as categorias criadas para delimitar a posição 

ocupada pelos gêneros, nas coleções, conforme se vê abaixo:  

a) composição de outros textos; 

b) fechamento de capítulo (posição com ocorrência apenas na COL 2); 

c) ilustração; 

d) objeto de análise/escrita; 

e) objeto de análise/gramatical; 

f) objeto de análise/leitura; 

g) texto/conceito. 

Na sequência, articulamos cada posição e um exemplo correspondente: 

a) Composição de outros textos – essa denominação foi atribuída aos gêneros (ilustração, 

fotografias etc.) utilizados na composição de outros gêneros, considerados constituídos pela 

verbo-visualidade, como reportagens, anúncios publicitários, artigo de divulgação científica 

etc., conforme demonstramos no exemplo a seguir: 

 

Figura 24: COL 2. Vol. 9. Capítulo I, p. 12-13 
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c) Fechamento de capítulo – essa posição não constitui uma regularidade, já que só ocorre na 

COL 2. Trata-se de enunciados visuais ou verbo-visuais que finalizam os capítulos como tema 

de reflexão. Nem sempre esses enunciados vêm acompanhados de comandas de questões. 

Apresentamos um exemplo, a seguir: 

 

Figura 25: COL 2. Vol. 6. Divirta-se. 2012, p. 32 

 

 

d) Ilustração – essa denominação foi utilizada para designar enunciados visuais que 

acompanham gêneros verbais escritos (como letra de canção, poema, crônica, contos etc.), na 

forma de ilustração, como se vê no exemplo a seguir:  
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Figura 26: COL 1. Vol. 6. Leitura. 2012, p. 12-13 

 

 

Outro modo de inserção das imagens, nessa posição, foi identificado: a imagem na 

forma de ilustração de atividades, posição recorrente em ambas as coleções: 

 

Figura 27: COL 1. Vol. 6. Produção de texto. 2012, p. 21 
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e) Objeto de análise/escrita – denominação dada aos gêneros visuais (como as fotografias) ou 

verbo-visuais (tiras, charges) utilizados como objeto de análise em atividades de produção de 

texto. Vejamos o exemplo: 

 

Figura 28: COL 2. Vol. 6. Produção de texto. 2012, p. 98 

 

 

f) Objeto de análise/gramatical – denominação dada aos gêneros verbo-visuais em posição 

de análise em atividades específicas de estudos dos fenômenos da língua, como no exemplo 

abaixo: 
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Figura 29: COL 1. Vol. 6. Reflexão linguística. 2012, p. 98 

 

g) Objeto de análise/leitura – categoria utilizada para os gêneros visuais ou verbo-visuais 

como objeto de análise em atividades de leitura, independentemente da seção em que se 

encontram:  

Figura 30: COL 2. Vol. 6. Semântica e discurso. 2012, p. 31 
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h) Texto/conceito – nomenclatura dada aos gêneros visuais ou verbo-visuais enfatizados em 

seus aspectos verbais ou visuais para desenvolver um determinado conceito relativo ao 

conteúdo trabalhado: 

Figura 31: COL 2. Vol. 6. Reflexão linguística. 2012, p. 200 

 

 

A seguir, apresentamos os quantitativos relativos a cada posição dos gêneros visuais e 

verbo-visuais encontrados em ambas as coleções:  

 

Tabela 6: Posição dos gêneros visuais e verbo-visuais - COL 1 e COL 2 

Posição 
Quantidade 

COL 1 
% COL 1 

Quantidade 

COL 2 
% COL 2 

Composição de outros textos 146 10,55 119 10,64 

Fechamento de capítulo 0,00 0,00 30 2,68 

Ilustração 840 60,69 624 55,81 

Objeto de análise/escrita 102 7,37 48 4,29 

Objeto de análise/gramatical 154 11,13 159 14,22 

Objeto de análise/leitura 123 8,89 95 8,50 

Texto/conceito 19 1,37 43 3,85 

TOTAL 1.384 100,00 1.118 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Gráfico 4: Posição dos gêneros visuais e verbo-visuais, em termos percentuais - COL 1 e COL 2 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Quanto à posição dos gêneros visuais e verbo-visuais nos livros, os dados da tabela 6 e 

do gráfico 4 apontam para números mais expressivos no que se refere às posições “Ilustração”, 

“Objeto de análise/gramatical” e “Composição de outros textos”.  

O primeiro dado a ser destacado refere-se aos percentuais relativos à posição 

“Ilustração”, sendo 60,69% na COL 1 e 55,81% na COL 2. Consideramos um dado que merece 

atenção, pois demonstra que grande parte da visualidade e verbo-visualidade presente nos livros 

analisados parece objetivar a ilustração de textos ou atividades. Esse dado também foi 

encontrado na dissertação de mestrado24 (COSTA, 2011, P. 107):  

 
Os dados [...] demonstram que do total de gêneros multimodais encontrados em ambas 

as coletâneas, grande parte assume função meramente ilustrativa (59,50% na COL 1; 

e, 48,48% na COL 2) [...]. 

 

Os dados relativos aos gêneros visuais e verbo-visuais, em posição “Ilustração”, 

comparados ao total de gêneros pesquisados, na dissertação de mestrado, representaram 

números muito significativos, visto que foram os maiores percentuais encontrados dentre as 

demais posições pesquisadas.  

                                                             

24 Na dissertação de mestrado (COSTA, 2011), buscamos conhecer os LDP do 1º ao 3º anos do Ensino Médio, 

com o objetivo de compreender se os gêneros visuais ou verbo-visuais, em seu modo de inserção nesses livros, 

colaboravam para o desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades dos gêneros multimodais, 

nesse nível de ensino.  
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Como pudemos verificar no gráfico 4, o mesmo acontece neste trabalho. Os números 

percentuais relativos à posição “Ilustração” são também os mais expressivos, se comparados às 

demais posições dos gêneros, fato que nos leva a refletir sobre os motivos de tais resultados. 

Parece-nos que as imagens são utilizadas, em sua maioria, na forma de ilustração dos livros, 

tornando-os, talvez, mais atraentes visualmente e, consequentemente, mais vendáveis. 

Não queremos dizer que as ilustrações não contribuam para a construção dos efeitos de 

sentido possíveis na composição dos textos e atividades dos livros. Chamamos a atenção para 

o fato de que os enunciados visuais e verbo-visuais são menos utilizados em posições nas quais, 

de fato, possam contribuir para o desenvolvimento de competências leitoras dos alunos que 

tenham acesso a esses livros. São posições especialmente profícuas para essa finalidade as 

atividades específicas de leitura ou mesmo de reflexão linguística, cujos objetivos sempre 

convergem para a análise dos enunciados com a finalidade de proporcionar a compreensão do 

texto.  

Questionamo-nos se o uso de enunciados visuais ou verbo-visuais para finalidades de 

ensino da leitura seria um objeto tão novo que não tenha havido tempo suficiente para a 

necessária reflexão sobre teoria e metodologia adequadas para a escolha de sua abordagem. 

Interrogamo-nos, também, se ainda não haveria autores de LDP, em número suficiente, com 

formação acadêmica pertinente para a proposição de livros didáticos que, de fato, atentem para 

as especificidades da leitura desses textos. Perguntamo-nos, ainda, se, mesmo havendo 

formação acadêmica pertinente a esses autores, o mercado editorial conseguiria absorvê-los, ou 

se as coerções dos editais de produção de LDP impediriam as editoras e seus autores de 

produzirem, com liberdade, obras didáticas que, de fato, inclua os enunciados verbo-visuais ou 

visuais para fins de ensino de leitura.   

Se a resposta para a última questão for positiva, então precisamos mudar as políticas 

públicas profundamente e encarar o fato de lidarmos com o LDP não como um gênero 

discursivo didático, mas mercadológico. Assumir essa hipótese será o mesmo que admitir que 

o LDP, tal como vem sendo produzido no Brasil, talvez não dê conta das necessidades leitoras 

impostas aos jovens da contemporaneidade. 

A segunda posição mais expressiva na tabela 6 e gráfico 4 é a de “Objeto de 

análise/gramatical”, sendo 11,13% na COL 1 e 14,22% na COL 2. Esse dado pode revelar a 

preferência autoral ou editorial para o uso de gêneros verbo-visuais para a exploração dos 

fenômenos linguísticos. Talvez esse dado desvele, também, a preferência por esses textos para 
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análises gramaticais, e não os verbais, em virtude de serem mais curtos e impactarem menos o 

número de páginas disponíveis para a produção dos livros. Além disso, um gênero verbo-visual 

pode ser um objeto de análise para a exploração dos sentidos em atividades de leitura e de 

reflexão linguística, simultaneamente (estratégia explorada pela COL 2).  

As formas de abordagem de gêneros verbo-visuais, em seções de reflexão linguística, 

são muito díspares em ambas as coleções. A COL 1 apresenta uma metodologia de exploração 

dos aspectos linguísticos do texto de uma forma mais tradicional. Observamos, nessa etapa da 

pesquisa, que a COL 1 se utiliza desses textos para explorar exclusivamente os fenômenos da 

língua em uma perspectiva mais conservadora, do ponto de vista didático, com exercícios de 

identificação e classificação de termos da oração no texto verbal de um enunciado verbo-visual. 

Embora apresente uma ou duas comandas que explorem algumas questões de leitura, seu foco 

é, claramente, gramatical. Vejamos a Figura 32, exercício 3: 

 

Figura 32: COL 1. Vol. 8. Reflexão linguística. 2012, p. 56 
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Na figura 32, exercício no 3, comandas da atividade de letras “b”, “c”, “d”, e “f” remetem 

aos aspectos verbais escritos do anúncio publicitário, com ênfase nos seus componentes 

gramaticais.  

A questão do item “c” parece buscar a reflexão do aluno quanto aos efeitos de sentido 

do verbo “fazer” no anúncio, mas não há continuidade ou desdobramentos que o auxilie a 

avançar na sua reflexão. As questões poderiam, por exemplo, propor a reflexão sobre os modos 

dos verbos privilegiados nas características do gênero “anúncio publicitário” e sobre o motivo 

pelo qual determinados modos são mais utilizados que outros. Tal abordagem ajudaria o aluno 

a compreender o gênero, sua finalidade em função dos destinatários, enfim, suas condições de 

produção. Observam-se ainda, na COL 1, estratégias que tendem para uma proposta didático-

pedagógica mais tradicional e menos enunciativa. 

No que tange à abordagem dos enunciados verbo-visuais na COL 2, podemos dizer que 

as atividades referentes a esses enunciados, nas seções de reflexão linguística, exploram não 

apenas os fenômenos da língua em seu contexto, mas também os aspectos ligados ao discurso, 

como os efeitos de sentido possíveis do texto. Por isso, a maior parte dos enunciados verbo-

visuais encontrados nessa seção foram contabilizados como “objeto de análise/leitura”, tendo 

em vista que as comandas relativas aos aspectos gramaticais parecem explorar os fenômenos 

linguísticos de forma a contribuir para a construção dos sentidos e seus efeitos no texto. Assim, 

a coleção parece apresentar atividades mais completas no que se refere à exploração didática 

de um gênero com especificidades diferentes, já que se trata de um gênero que, ao articular duas 

diferentes dimensões da linguagem (a verbal e a visual), constitui-se em uma única 

materialidade, a verbo-visual. Entendemos, com base em Brait (2013a), que, ao selecionarmos 

um gênero verbo-visual para atividades com fins pedagógicos, não podemos privilegiar uma 

única parte de sua constituição, sob pena de amputarmos seus efeitos de sentido.  

Na COL 2, a leitura e a gramática não estão postas de maneira estanque; muito pelo 

contrário, são analisadas simultaneamente e de forma interdependente, o que parece revelar que 

a proposta didático-pedagógica dessa coleção seja menos tradicional e mais enunciativo-

discursiva.   

A terceira posição mais expressiva na tabela 6 e no gráfico 4 refere-se à “Composição 

de outros textos”. Nesse caso, observamos gêneros visuais, como a fotografia, ou verbo-visual, 

como o infográfico, compondo outros textos, como as reportagens, notícias, artigos de 

divulgação científica etc. Nesse caso, o texto verbal é explorado com comandas que buscam 
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desvelar seus efeitos de sentido, mas as imagens utilizadas em sua composição não chegam a 

ser diretamente problematizadas nas comandas propostas em suas atividades.   

No que se refere aos gêneros visuais e verbo-visuais na posição “Objeto de 

análise/leitura”, podemos observar, a partir dos dados da tabela 6 e gráfico 4, que os números 

são inexpressivos, totalizando 8,89% dos gêneros em posição de leitura na COL 1 e 8,50% na 

COL 2. Os números são ínfimos se compararmos com as outras posições no gráfico 4. 

Resultados semelhantes foram encontrados na dissertação de mestrado (COSTA, 2011, p. 114): 

 
Na posição “atividades de leitura”, foco de estudo deste trabalho, sua distribuição 

aponta para um percentual ínfimo, se compararmos essa às demais posições 

explicitadas no gráfico 2. Foram encontrados 4,19% dos multimodais na COL 1; e, 

8,88% desses gêneros na COL 2. Ou seja, trata-se de percentuais pouco expressivos 

para uma das funções que pode contribuir para a formação de leitores “competentes” 

[...]. 

 

 Nesta investigação, os percentuais encontrados em posição “objeto de análise/leitura” 

são um dado que nos preocupa por se tratar de livros didáticos dedicados aos anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º anos). Espera-se que, nesse nível de ensino, as competências 

leitoras estejam em desenvolvimento; para isso, requer-se um trabalho de leitura, cuja 

abordagem seja diversificada e consistente. Em que pese a importância desse aspecto na 

formação do leitor, os resultados mostram percentuais insignificantes para essa posição. Resta-

nos saber se os modos de abordagem dos gêneros visuais e verbo-visuais são mais significativos 

e produtivos, resposta que teremos no capítulo 5, a partir da análise das amostras.   

Os resultados do levantamento quantitativo, no que toca à incidência de gêneros visuais 

e verbo-visuais em posição “Objeto de análise/leitura”, são muito semelhantes aos resultados 

obtidos na dissertação (COSTA, 2011): 4,19% dos multimodais na COL 1 e, 8,88% desses 

gêneros na COL 2, em posição de leitura. 

No início desta pesquisa, esperávamos maior incidência de gêneros visuais e verbo-

visuais, em posição de leitura, haja vista tratar-se de livros didáticos do Ensino Fundamental. 

Nesse nível de ensino, esperávamos que os materiais didáticos trouxessem atividades que 

favorecessem ao aluno o desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades 

constitutivas do enunciado verbo-visual. Nossa expectativa era a de que os alunos estivessem 

mais expostos a enunciados visuais e verbo-visuais, com a finalidade de reconhecer seus modos 

de representação e leitura. No entanto, nos surpreendemos com os resultados. Esperamos que a 
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análise das amostras revele formas de abordagens consistentes, já que os números de sua 

inicidência em leitura são ínfimos. 

Nesta seção, exemplificamos as categorias utilizadas para identificar a posição dos 

gêneros e apresentamos numericamente a sua disposição nas duas coleções. Na seção a seguir, 

apresentamos os enunciados visuais e verbo-visuais privilegiados na posição de leitura.  

 

4.2.1 Gêneros visuais e verbo-visuais em posição de leitura nas coleções de LDP 
 

Nesta seção, apresentamos os números absolutos e percentuais referentes aos gêneros 

incidentes em posição de leitura nas duas coleções de livros didáticos.   

 

Tabela 7: Incidência de gêneros visuais e verbo-visuais em posição de leitura - COL 1 e COL 2 

Gêneros em posição de 

leitura 

Quantidade 

COL 1 
%   COL 1 

Quantidade 

COL 2 

%   COL 

2 

Anúncio publicitário 11 8,94 33 34,74 

Capa de livro 8 6,50 1 1,05 

Capa de revista 5 4,07 0 0,00 

Cartaz 3 2,44 0 0,00 

Cartum 0 0,00 17 17,89 

Charge 2 1,63 0 0,00 

Fotografia 28 22,76 8 8,42 

Gráfico 0 0,00 1 1,05 

História em quadrinhos 7 5,69 1 1,05 

Ilustração 2 1,63 0 0,00 

Infográfico 1 0,81 0 0,00 

Manual 1 0,81 0 0,00 

Mapa 1 0,81 0 0,00 

Poema visual 2 1,63 4 4,21 

Primeira página jornal 3 2,44 0 0,00 

Reprodução de gravura 1 0,81 0 0,00 

Reprodução de pintura 13 10,57 17 17,89 

Tira 35 28,46 13 13,68 

Total 123 100,00 95 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Gráfico 5: Incidência de gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, em termos percentuais - 

COL 1 e COL 2 

 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Os dados da tabela 7 e gráfico 5 apontam para diferentes escolhas autorais de gêneros 

visuais e verbo-visuais como objeto de leitura. Na COL 1, dentre os gêneros escolhidos para a 

leitura, destacam-se: tira (28,46%), fotografia (22,76%), reprodução de pintura (10,57%), 

anúncio publicitário (8,94%), capa de livro (6,50%), história em quadrinhos (5,69%). Na COL 

2, destacam-se: anúncio publicitário (34,74%), cartum e reprodução de pintura (ambos com 

17,89% das ocorrências), tira (13,68%), fotografia (8,42%). 

Das ocorrências de gêneros visuais e verbo-visuais, em ambas as coleções, em posição 

de leitura, coincidem anúncio publicitário, mais recorrente na COL 2 (34,74%), e tira, 

predominante na COL 1 (28,46%); reprodução de pintura, mais recorrente na COL 2 (17,89%), 

e fotografia, mais recorrente na COL 1 (22,76%). 

Buscamos ainda conhecer as seções ou subseções em que se concentram esses gêneros 

em posição de leitura. Enfatizamos que cada coleção, como vimos na descrição dos livros 
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(Capítulo III), é organizada em seções e subseções distintas. Por esse motivo, apresentaremos, 

primeiramente, uma tabela (COL 1 e COL 2) com as nomenclaturas adotadas pela respectiva 

coleção. Num segundo momento, para encontrarmos uma regularidade em ambas as coleções, 

agrupamos as seções e subseções – por objetivos pretendidos pelos autores e pela organização 

dos livros – numa única nomenclatura, respeitando aquelas que não cabiam em nomenclaturas 

gerais. Assim sendo, apresentamos, a seguir, as tabelas e gráficos:  

 

1. COL 1 – Posição de leitura dos gêneros visuais e verbo-visuais, em suas respectivas 

seções/subseções: 

 

Tabela 8: Gêneros visuais e verbo-visuais em posição de leitura e suas respectivas seções/subseções - COL 

1 

Gêneros em 

leitura/seções/subseções 

Gêneros 

agrupados 

por objetivos 

Quantidade 
Quantidade 

total 
% % total 

Abertura de capítulo Estudo do 

texto 

36 
77 

29,27 
62,60 

Estudo do texto 41 33,33 

Produção do texto 
Produção de 

texto 
0 0 0,00 0,00 

Reflexão linguística 
Reflexão 

linguística 

40 

45 

32,52 

36,59 Língua viva 5 4,07 

Questões de escrita 0 0,00 

Oralidade 
Oralidade/ 

projeto 

1 

1 

0,81 

0,81 Caixa de ferramentas 0 0,00 

Projeto 0 0,00 

TOTAL   123 123 100,00 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Para gerar o gráfico a seguir, selecionamos as colunas de cor azul, referentes aos 

percentuais observados em cada seção e subseção, antes do agrupamento:  
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Gráfico 6: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, e suas respectivas seções/subseções - 

COL 1 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A leitura da tabela 8 e do gráfico 6 revela que os gêneros visuais e verbo-visuais 

encontrados na COL 1, em posição de leitura, estão concentrados, em sua maioria, nas seguintes 

subseções25:  

 Reflexão linguística - 32,52%; 

 Estudo do texto -  33,33%; 

 Abertura de capítulo – 29,27%.   

Nas demais subseções, elas nos parecem inexpressivas em termos absolutos e 

percentuais. Nas subseções “Abertura de capítulo” e “Estudo do texto”, os enunciados visuais 

e verbo-visuais estão presentes como objetos de leitura. Na subseção “Reflexão linguística”, 

como o próprio nome indica, as comandas objetivam a exploração dos fenômenos linguísticos, 

ou seja, os exercícios estão voltados aos aspectos gramaticais, sem excluir comandas de leitura. 

Resta-nos saber se as comandas exploram as especificidades do texto de forma a contribuir para 

a construção de sentidos. Pretendemos descobri-lo no capítulo 5.  

A seguir, apresentamos a tabela e o gráfico com as subseções agrupadas26 nas seções 

principais, a fim de buscarmos, a posteriori, suas regularidades.  

                                                             

25 Os números apresentados referem-se às colunas em cor azul da tabela 8. 
26 Trata-se dos números representados nas colunas em cor verde na tabela 8. 
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Tabela 9: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, agrupados nas seções principais - COL 1 

Gêneros em leitura/seções/subseções Quantidade % 

Estudo do texto 77 62,60 

Produção de texto 0 0,00 

Reflexão linguística 45 36,59 

Oralidade/projeto 1 0,81 

 Total 123 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora 

 

Gráfico 7: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, agrupados nas seções principais - COL 1 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A leitura da tabela 9 e do gráfico 7 revela que os gêneros visuais e verbo-visuais 

encontrados na COL 1, em posição de leitura, estão concentrados, em sua maioria, nas seguintes 

subseções:  

 Estudo do texto -  62,60%; 

 Reflexão linguística – 36,59%; 

 Oralidade/Projeto – 0,81% 

 Produção de texto – 0,00%.  
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2. COL 2 – Posição de leitura dos gêneros visuais e verbo-visuais, em suas respectivas 

seções/subseções:  

 

Considerando as especificidades de cada coleção, apresentaremos os primeiros dados, 

conforme a nomenclatura escolhida pelos autores da COL 2 para cada seção ou subseção. Na 

sequência, agrupamos cada subseção de acordo com os seus objetivos, a fim de possibilitar a 

melhor visualização dos dados obtidos e também para chegarmos às regularidades e 

delimitarmos o corpus da análise, com maior precisão:  

 

Tabela 10: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, e suas respectivas seções/ subseções - 

COL 2 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Para gerar o gráfico a seguir, selecionamos as colunas de cor azul, referentes aos 

percentuais observados em cada seção e subseção, antes do agrupamento:  

 

 

Gêneros em 

leitura/seções/subseções 

Gêneros 

agrupados por 

objetivos 

Quantidade 
Quantidade 

total 
% % total 

Abertura de unidade Abertura de unidade 2 2 2,11 2,11 

Abertura de capítulo 

Estudo do texto 

27 

38 

28,42 

40,00 
A linguagem do texto 1 1,05 

Cruzando linguagens 7 7,37 

Trocando ideias 3 3,16 

Produção do texto 

Produção do texto 

7 

11 

7,37 

11,58 Agora é a sua vez 1 1,05 

Escrever com 

expressividade 
3 3,16 

Língua em foco 

Reflexão linguística 

1 

44 

1,05 

46,32 

Ling./ação/interação 7 7,37 

Construindo conceito 4 4,21 

Conceituando 2 2,11 

Na construção do texto 5 5,26 

Semântica e discurso 25 26,32 

TOTAL   95 71 100,00 100,00 
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Gráfico 8: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, em suas respectivas seções - COL 2 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A leitura da tabela 10 e do gráfico 8 revela que os gêneros visuais e verbo-visuais 

encontrados na COL 2, em posição de leitura, estão concentrados, em sua maioria, nas seguintes 

subseções:  

 Abertura de capítulo -  28,42%; 

 Semântica e discurso – 26,32%; 

 Produção de texto, Linguagem/ação/interação e Cruzando linguagens – 7,37% cada uma; 

 Na construção do texto – 5,26%; 

 Construindo conceito – 4,21%; 

 Trocando ideias – 3,16%; 

 Conceituando e Abertura de unidade – 2,11% cada uma. 

A seguir, apresentamos a tabela e o gráfico com as subseções agrupadas27 nas seções 

principais, a fim de buscarmos as regularidades, a posteriori.  

 

 

                                                             

27 Trata-se dos números referentes às colunas em cor verde na tabela 10. 
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Tabela 11: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, agrupados nas seções principais - COL 

2 

Gêneros em 

leitura/seções/subseções 
Quantidade % 

Abertura de unidade 2 2,11 

Estudo do texto 38 40,00 

Produção de texto 11 11,58 

Reflexão linguística 44 46,32 

Total 95 100,00 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Gráfico 9: Gêneros visuais e verbo-visuais, em posição de leitura, agrupados nas seções principais - COL 2 

 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A leitura da tabela 11 e do gráfico 9 revela que os gêneros visuais e verbo-visuais 

encontrados na COL 2, em posição de leitura, estão concentrados, em sua maioria, nas seguintes 

subseções:  

 Reflexão linguística – 46,32%; 

 Estudo do texto -  40,00%; 

 Produção de texto – 11,58%; 

 Abertura de unidade – 2,11%.  

Ao cotejarmos os dados dos gráficos 7 e 9, obtivemos os seguintes resultados:  
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Quadro 12: Síntese dos dados observados nos gráficos 9 e 10 - COL 1 e COL 2 

Seção 

Gêneros em destaque no 

Gráfico 8 

COL 1 

Gêneros em destaque no 

Gráfico 9 

COL 2 

Reflexão linguística 36,59%; 46,32% 

Estudo do texto 62,60%; 40,0% 

Produção de texto 0,00%. 11,58% 

Oralidade/Projeto 0,81% - 

Abertura de unidade - 2,11% 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

No quadro 12, destacamos os percentuais incidentes e coincidentes em ambas as 

coleções de LDP: enunciados visuais e verbo-visuais nas seções “Reflexão linguística” e 

“Estudo do texto”. Na próxima seção, destacamos as amostras encontradas nessas seções que 

serão selecionadas para a análise.  

 

4.3 Delimitação do corpus para a análise  

 

A partir dos dados sistematizados no quadro 12 (seção anterior), organizamos, na tabela 

a seguir, os gêneros discursivos visuais e verbo-visuais encontrados nas seções “Estudo do 

texto” e “Reflexão linguística”, em ambas as coleções: 

 

Tabela 12: Gêneros visuais e verbo-visuais nas seções selecionadas para a análise - COL 1 e COL 2 

(Continua) 

Gênero discursivo 

COL1 

Quantidade/Estudo 

do texto 

COL1 

Quantidade/ 

Reflexão 

linguística 

COL 2 

Quantidade/Estudo 

do texto 

COL2 

Quantidade/ 

Reflexão 

linguística 

Anúncio Publicitário 8 3 2 29 

Capa de livro 7 1 0 0 

Capa de revista 5 0 0 0 

Cartaz 3 0 0 0 

Cartum 0 0 8 6 

Charge 2 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Tabela 13: Gêneros visuais e verbo-visuais nas seções selecionadas para a análise - COL 1 e COL 2 

(Conclusão) 

Gênero discursivo 

COL1 

Quantidade/Estudo 

do texto 

COL1 

Quantidade/ 

Reflexão 

linguística 

COL 2 

Quantidade/Estudo 

do texto 

COL2 

Quantidade/ 

Reflexão 

linguística 

Fotografia 25 3 7 1 

Gráfico 0 0 1 0 

História em 

quadrinhos 

5 2 1 0 

Ilustração 2 0 0 0 

Infográfico 1 0   

Manual 1 1 0 0 

Mapa 1 0 0 0 

Poema visual 2 0 0 0 

Primeira página de 

jornal 

3 0 0 0 

Reprodução de 

gravura 

1 0 0  

Reprodução de 

pintura 

10 1 17 0 

Tira 2 29 2 8 

 TOTAL 41 40 38 44 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

As tabelas 12 e 13 nos permite visualizar os gêneros mais recorrentes e incidentes em 

ambas as coleções. Nessa tabela, podemos observar as seções em que estão dispostos os 

enunciados, a saber: “Estudo do texto” e “Reflexão linguística”. Como os enunciados nas 

seções de “Reflexão linguística” sempre têm como objetivo principal a análise e compreensão 

dos fenômenos da língua, mesmo que a forma de abordagem dos enunciados encaminhem o 

aluno para a leitura e compreensão do texto, consideramos mais produtivo selecionar os 

enunciados situados nas seções de “Estudo do texto”, com o objetivo de mantermos fidelidade 

às respostas que buscamos nesta investigação, como também levar em conta as especificidades 

das atividades, evitando, assim, generalizações e incoerência com os objetivos das coleções. 

Desse modo, constituem as amostras de análise atividades 28  de ambas as coleções 

referentes aos enunciados concretos explicitados nas tabelas 12 e 13 e organizados como 

explicitamos a seguir:  

                                                             

28  Cumpre esclarecer que para selecionar as atividades a serem analisadas buscamos exemplares que 

representassem regularidade na forma de abordagem do enunciado verbo-visual em cada uma das coleções de 

livros didáticos. 



159 

 

 

 

1. Amostra de análise para o enunciado concreto “anúncio publicitário” – serão analisados 

seis exemplos de tratamento didático dado ao gênero “anúncio publicitário” em ambas as 

coleções, sendo cinco da COL 1 e um exemplo da COL 2. Justificamos a escolha dos exemplos, 

nesta amostra, tendo em vista que o trabalho para o gênero, proposto pela COL 1, se estende 

por todo o capítulo da coleção, sendo sua compreensão desmembrada em blocos de atividades 

distintos. Nesse caso, cada bloco referente a um exemplar de anúncio aborda uma dimensão do 

gênero. Por exemplo, um anúncio aborda as características do gênero, outro anúncio 

problematiza o contexto de produção etc. Sendo assim, o capítulo que insere o gênero “anúncio 

publicitário” disponibiliza cinco enunciados diferentes para tratar do seu estudo. A fim de 

mantermos fidelidade às análises, achamos pertinente e mais coerente, num trabalho 

bakhtiniano, analisar o todo da atividade e não fragmentá-la, sob pena de perdemos detalhes 

importantes da análise. Já a COL 2 faz a opção por um trabalho de didatização em que o gênero 

é explorado em uma única atividade. Assim, na COL 2, selecionamos um exemplo dessa 

amostra.  

2. Amostra de análise para o enunciado concreto “fotografia” – foram selecionados dois 

exemplos desse enunciado em ambas as coleções. 

3. Amostra de análise para o enunciado concreto “reprodução de pintura” – serão 

analisados dois exemplos desse enunciado em ambas as coleções. 

O objetivo deste capítulo foi explorar as coleções de LDP, a fim de mapearmos a 

incidência e posição dos gêneros visuais e verbo-visuais em todas as seções/subseções dos oito 

volumes de livros e buscarmos as regularidades, selecionando as amostras para a análise. No 

próximo capítulo, trataremos da análise dos exemplos selecionados.  
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CAPÍTULO V 

 

O enunciado verbo-visual em livros didáticos de língua portuguesa 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o resultado das análises dos enunciados verbo-visuais 

selecionados no capítulo anterior. Para tanto, buscamos resposta para a terceira questão de 

investigação, a saber: 3. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades 

selecionadas, pode contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o 

desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-

visual? 

Antes de passarmos às análises, julgamos pertinente tecer algumas considerações não 

apenas acerca do enunciado concreto selecionado, no que se refere à sua materialidade 

constitutiva, sua inter-relação e sua relação com o texto emoldurador, mas também a respeito 

da forma como compreendemos a transmutação do gênero discursivo de sua esfera de produção 

e de circulação habituais para o livro didático de Língua Portuguesa.  

Quanto à constituição do enunciado, esclarecemos que consideramos todos os 

enunciados selecionados para o corpus da análise constitutivamente verbo-visuais (os anúncios 

publicitários) ou constituídos pela materialidade verbo-visual – as fotografias e as reproduções 

de pintura. Esses últimos (fotografias e reproduções de pintura) são assim denominados em 

virtude da relação existente entre as linguagens constituintes do texto, tendo em vista que vêm 

acompanhados de notas de informações e/ou créditos de imagens, títulos ou, ainda, precedidos 

de texto verbal. Examinamos também a forma como as relações estabelecidas entre texto 

emoldurador (comandas das atividades) e o texto principal se efetivam, com vistas a 

propiciarem (ou não) a percepção do objeto nas especificidades características do texto verbo-

visual.  

Cabe ainda esclarecer que privilegiar a reflexão atenta para as relações dialógicas que 

se estabelecem entre materialidades (verbal e visual) na constituição de um enunciado alterará 

as possibilidades de construção dos sentidos do texto, à medida que, em nossa concepção, não 

há justaposição, mas, sim, aglutinação de linguagens (a verbal com a visual) formando uma 

única dimensão do enunciado (a verbo-visual). Essa forma de abordagem do enunciado 
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concreto é o que buscamos encontrar com nossa análise.  

No que concerne aos gêneros discursivos que constituem as atividades dos livros, 

esclarecemos que os consideramos como uma re-produção de determinado enunciado, já que 

partimos do pressuposto de que todos os gêneros ao serem deslocados de suas esferas de 

produção e de circulação para uma outra, a escolar, têm não só suas características transmutadas 

– em função de sua adaptação gráfica e editorial para a composição dos livros – como também 

alteram-se suas finalidades. Sendo assim, nos livros, os enunciados re-produzidos têm a 

finalidade didática, com o objetivo de ensinar aos alunos determinado conteúdo ou fenômeno 

da língua. Nas análises, buscamos compreender se os autores, na forma de abordagem dos 

gêneros, consideram as dimensões dos enunciados verbo-visuais como uma única 

materialidade, em que as relações entre linguagens e com os fios extraverbais (como os 

implícitos, momento histórico-social etc.) impactam as formas de construção dos significados 

do texto. 

Desse modo, olhamos para os enunciados como re-produções de determinados gêneros, 

e buscamos analisar como os autores promovem sua didatização, a fim de cumprirem os 

objetivos delineados para as atividades em análise: ensinar os alunos a lerem os textos. 

Fundamentamos nossa análise na Teoria dialógica da linguagem, o que significa que 

concebemos a leitura como ato que implica uma relação entre sujeitos mediada pelo texto, pela 

materialidade do enunciado e pelos fios dialógicos que o constituem. 

Buscamos fidelidade à opção teórico-metodológica escolhida pelos autores dos LDP e 

apresentamos o que se encontra nos livros analisados. Ambas as coleções assumem os 

pressupostos teóricos de Bakhtin e o Círculo, como nos revela a análise dos manuais dos 

professores e as referências consultadas pelos autores. Sendo assim, esperamos encontrar 

atividades que considerem o enunciado verbo-visual como um texto especialmente construído 

e que demanda outras capacidades para além daquelas exigidas na leitura do texto verbal. Isso 

significa que o nosso olhar obedece a determinadas categorias para a análise dialógica dos 

enunciados verbo-visuais, apresentadas a seguir:  
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Quadro 13: Parâmetros de análise do corpus 

Categoria de análise O que buscamos? 

Enunciado concreto 

Observar se a forma de abordagem dada entre texto emoldurador e 

texto principal propicia a compreensão do enunciado concreto, 

considerando seus elementos indissolúveis (construção 

composicional, conteúdo temático e estilo); se as formas de 

abordagem concebem o texto como um todo indissolúvel, dando 

especial atenção à sua materialidade verbo-visual, como única e 

inseparável. 

Relações dialógicas 

Verificar se as relações implicadas na materialidade verbo-visual do 

enunciado são consideradas nas comandas da atividade, 

problematizando os fios dialógicos (como momento histórico-social, 

implícitos, diálogo do autor do texto com o seu interlocutor eleito 

etc.) constituintes do texto, e qual(is) o(s) tipo(s) de relação(ões) 

dialógica(s) se estabelece(m) entre texto principal e  texto 

emoldurador, a fim de encaminhar o leitor à compreensão dos 

possíveis efeitos de sentido e não à abstração do que está dado na 

superfície do texto. 

Compreensão ativa e 

criadora 

Observar se o conjunto das comandas propicia ao leitor a construção 

do sentido do texto, de forma a alcançar a compreensão ativa e 

criadora que, em se tratando de um enunciado verbo-visual, significa 

desenvolver capacidades leitoras para além das exigidas na leitura de 

um texto verbal, sendo o aluno compelido a ver o enunciado, 

considerá-lo em suas especificidades, relacionando-o aos fios 

dialógicos, entendê-lo e ser impelido a tomar uma posição, 

respondendo ativamente e de forma criadora ao discurso lido. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tendo isso posto, passamos às análises das amostras selecionadas no capítulo anterior: 
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Amostra I: enunciado concreto “anúncio publicitário”. 

 

Exemplo 1: COL 1 

 

Os exemplares do enunciado concreto “anúncio publicitário” selecionados para este 

exemplo situam-se no 8º capítulo, do volume do 9º ano da COL 1, em seção principal, 

denominada “Leitura 1”. O estudo do gênero divide-se em cinco blocos de questões, cada um 

referente a um exemplar de texto.  

A atividade principal é denominada “Anúncio publicitário” e está constituída por cinco 

exemplares de textos desse gênero e suas respectivas comandas de questões. São os anúncios: 

das sandálias Havaianas (anúncio 1), da marca de brinquedos infantis Lego (anúncio 2), de uma 

hamburgueria delivery (anúncio 3), de publicidade da revista Veja, editora Abril (anúncio 4) e 

de uma empresa do setor alimentício (anúncio 5).  

Nas primeiras páginas dos capítulos, os autores da COL 1 anunciam aos professores os 

objetivos pretendidos para o capítulo. Para o capítulo em análise, a nota (presente apenas no 

exemplar do professor) esclarece:   

 

Professor, com estas atividades é possível levantar hipóteses, verificar conhecimentos 

prévios, antecipar características sobre o gênero a ser estudado no capítulo e 

instrumentalizar os alunos para a leitura de imagens, ao mesmo tempo que se promove 

a integração de colegas. Peça a eles que anotem no caderno tudo o que julgarem 

importante nessa discussão, pois assim, durante o estudo do capítulo, poderão avaliar 

o que já sabiam e em quais assuntos terão de se empenhar para conhecer melhor 

(MARCHETTI et al., 2012, P. 243). 

 

As notas dos autores, normalmente, vêm grafadas em fonte menor e cor azul e se 

apresentam no canto superior direito de todas as aberturas de capítulos. Nela, os autores 

antecipam as estratégias de leitura a serem desenvolvidas, a partir das atividades. Como 

podemos observar no excerto acima, os autores anunciam que objetivam a instrumentalização 

dos alunos para a leitura de imagens, afirmação que pretendemos retomar ao final desta análise, 

a fim de verificarmos se o objetivo pode ser potencialmente alcançado. 

Os anúncios selecionados para as atividades do capítulo 8 e suas respectivas comandas 

organizam-se na seção principal, “Estudo do texto”, e são divididas em subseções intituladas: 
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“Para entender o texto”, “O texto e o leitor”, “O contexto de produção”, “A linguagem do 

texto”. 

A divisão das atividades para o gênero “anúncio publicitário”, por meio da inserção de 

outros exemplares de texto e comandas segmentadas, a princípio, parece revelar a preocupação 

dos autores em trabalhar o gênero na sua totalidade, com perguntas que o explorem em suas 

características, conforme anunciado por eles, no início do capítulo, no boxe que trata dos 

conteúdos que os alunos vão aprender no capítulo 8, a saber:  

 

O que você vai aprender: 

 Características da publicidade e da propaganda 

 Estratégias de argumentação 

 Processos de formação de palavras 

 Uso das aspas (MARCHETTI et al., 2012, p. 243). 

 

A estratégia de apresentação de cinco anúncios e a divisão das atividades propostas 

pelos autores, num primeiro momento, nos afetou positivamente, porque divide os conjuntos 

de comandas de acordo com as finalidades de exploração do gênero, dando ao aluno a 

oportunidade de compreendê-lo passo a passo.  

Entretanto, à medida que fomos avançando nas análises, observamos que a organização 

da atividade, conforme a escolhida pela COL 1, parece-nos muito confusa. Afirmamos isso 

porque o aluno é levado a tentar compreender determinado aspecto, como contexto de 

produção, linguagem utilizada etc. em exemplares diferentes. A nosso ver, essa 

compartimentação da atividade, ao invés de favorecer a compreensão, pode dificultar o seu 

processo, uma vez que disponibiliza atividades genéricas e superficiais para cada dimensão 

estudada, em cada bloco de questões. Nesse caso, julgamos que desmembrar as dimensões em 

blocos de atividades poderia ser mais producente se levasse em consideração apenas um 

exemplar do gênero, dando ao aluno oportunidade de estudo e compreensão das partes e depois 

do todo do enunciado, podendo ser-lhe oferecido, posteriormente, um novo exemplar para que 

o analisasse de acordo com o aprendizado resultante da primeira atividade. No entanto, essa 

não foi a opção dos autores da COL 1 e, a nosso ver, constitui-se como uma das principais 

lacunas da atividade.  

A seguir, apresentamos os dois primeiros anúncios do capítulo: 
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Figura 33: COL 1. Vol. 9. Leitura. 2012, p. 244-245. 

 

 

Na figura 33, lado esquerdo, podemos observar que o anúncio 1 vem antecedido de um 

pequeno contexto das campanhas publicitárias no Brasil (observe figura 33, início da imagem, 

lado esquerdo), situado no boxe intitulado “O que você vai ler”. O referido boxe traz um 

pequeno histórico das ações publicitárias no Brasil, seu início e suas mudanças, passando por 

um percurso que vai de 1920 a 1950, e apontando o ano de 1970 como um marco do 

reconhecimento da publicidade brasileira nos festivais internacionais, destacada como uma das 

melhores do mundo. 

Achamos interessante a inserção de um contexto, mesmo que limitado – talvez em 

função da delimitação do número de páginas previsto em edital – recuperando o percurso 

histórico das campanhas publicitárias no Brasil e parte de suas mudanças.  

Nas últimas linhas do referido boxe, anuncia-se que o texto a ser lido é parte de uma 

campanha criada para uma marca popular de sandálias. Sentimos falta de informações que, a 

nosso ver, são fundamentais. A primeira refere-se à ausência de informações acerca das 

características de uma campanha e de um anúncio publicitário, impossibilitando ao aluno 
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questionar-se a respeito do suporte por onde circulou ou circula o anúncio 1, à qual campanha 

pertence, sua finalidade etc.  Tais informações lhe permitiriam compreender o enunciado de 

maneira situada, considerando sua esfera de produção, circulação e recepção, seu momento 

histórico, levantando hipóteses relevantes acerca do seu interlocutor visado, de sua finalidade, 

de suas condições de produção. Após as informações do boxe nomeado “O que você vai ler”, é 

possível visualizarmos o enunciado a ser estudado, a saber, anúncio 1. 

O anúncio 1 traz como elementos visuais a imagem de um filhote de cachorro peludo, 

dormindo confortavelmente em cima de um par das sandálias da marca Havaianas. Quanto às 

cores, observamos a cor do animal contrastando com a cor da sandália que, visualmente, nos 

remete ao vermelho ou bordô. A imagem do animal junto à sandália está posicionada ao pé do 

quadro da cena retratada no anúncio. Acima delas, um degradê de tons entre o branco e o 

vermelho, variando e se tornando mais escuro nas extremidades da cena.  

No que se refere à parte verbal do anúncio, situada logo abaixo da sandália, em tons 

mais pastéis, observamos, no canto esquerdo, o seguinte enunciado, em caixa alta e em fonte 

maior: “CONFIE NA OPINIÃO DE QUEM TEM DUAS VEZES MAIS PÉS DO QUE 

VOCÊ”; e no canto direito: “MAIS ALTAS, MAIS CONFORTÁVEIS. Fashion”, em caixa 

alta, porém com fonte menor que o primeiro enunciado, seguidas do logotipo do anunciante. 

Observa-se, ainda, que a palavra “fashion” vem impressa em uma fonte diferente de todo o 

texto, mais próxima da letra cursiva, em negrito, acompanhada do que parece ser o desenho de 

uma flor. São sinais que, somados às imagens, indicam o público-alvo pretendido pelo 

anunciante: o feminino. No entanto, nenhuma das comandas chegou a problematizar o elemento 

verbal associado ao visual (por exemplo, cor da sandália, o animal escolhido etc.), podendo 

evidenciar de forma clara o público pretendido. 

As comandas de questões referentes ao anúncio 1 situam-se na seção “Estudo do texto”, 

subseção “Para entender o texto” (figura 33). Podemos notar, no conjunto de comandas do item 

1, que a forma de enunciação da questão parece retirar do aluno a possibilidade de construir 

hipóteses sobre o exemplar de texto em estudo, já que inicia informando do que se trata:  

 

1. Esse anúncio publicitário de sandálias procura influenciar o consumidor a 

comprar o produto. 

a) Que ideia transmitida pela parte verbal desse texto indica tal finalidade? 

b) Essa ideia constitui um argumento racional? Explique. 
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c) A parte visual do texto, perfeitamente articulada à verbal, também procura 

persuadir o leitor. O que ela sugere? (MARCHETTI et al., 2012, p. 245, grifos 

nossos). 

 

Pelas palavras grifadas, observamos que a questão sinaliza tratar-se de um anúncio 

publicitário (comanda 1), cujo objetivo consiste em influenciar o consumidor à aquisição do 

produto anunciado. Acreditamos que, num trabalho com o gênero discursivo, seja mais 

pertinente uma atividade que dê ao aluno a oportunidade de levantamento de hipóteses acerca 

do gênero estudado, a realização de inferências, para que, então, seja capaz de construir os 

conhecimentos almejados para o capítulo. Entretanto, a questão, da maneira como foi 

formulada, impede que ele faça as suas próprias descobertas, a partir de seu conhecimento 

prévio de textos dessa natureza. Sendo assim, podemos inferir que não há possibilidades de 

reconhecimento e/ou construção de um saber, mas a constatação de um saber pronto e acabado, 

transmitido por uma voz de autoridade, “a do autor” ou a “do professor”. 

A nosso ver, levar os alunos a se indagarem sobre o exemplar analisado, a pensar onde 

já viram textos como esses, para então concluírem que se trata de um anúncio, com base no seu 

conhecimento de mundo, aliado aos conhecimentos apresentados até o momento, no capítulo, 

seria mais produtivo e instauraria outro tipo de relação do sujeito-leitor no diálogo com o 

sujeito-autor do texto, buscando nessa relação intersubjetiva a construção dos conceitos 

pretendidos pelos autores para a atividade. 

Se tomarmos essa primeira comanda, podemos observar que a relação que a atividade 

propõe ao sujeito leitor é a de olhar o texto e constatar um fato já determinado. Para nós, as 

relações que se constroem, já de início, são “relações de submissão/ assimilação” da palavra de 

outrem. Como se um professor – no caso, os autores da COL 1 – dissesse: “o saber é este, 

assimile-o e siga as instruções”. Nessa forma de abordagem, cabe ao aluno apenas receber as 

informações, tradição da educação bancária, na qual o detentor de um saber (o professor, nesse 

caso, essa voz do autor) transfere o conhecimento a um sujeito passivo (nesse caso, o aluno) 

que o recebe e assimila a palavra autoritária do outro, como se esse processo garantisse de fato 

o aprendizado. 

Para Bakhtin (2010b), a assimilação da palavra busca “definir as próprias bases de nossa 

atitude ideológica em relação ao mundo e de nosso comportamento, ela surge [...] como a 

palavra autoritária e como a palavra interiormente persuasiva” (p. 142). O autor esclarece 

que, apesar da profunda diferença entre essas duas categorias da palavra de outrem, tanto uma 
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como a outra podem se unir em uma única palavra, simultaneamente, autoritária e interiormente 

persuasiva. Alerta o autor:  

 

[...] mas tal unificação raramente é um dado. Geralmente, o processo de formação 

ideológica caracteriza-se justamente por uma brusca divergência entre as categorias: 

a palavra autoritária (religiosa, política, moral, a palavra do pai, dos adultos, dos 

professores etc.) carece de persuasão interior para a consciência, enquanto que a 

palavra interiormente persuasiva carece de autoridade, não se submete a qualquer 

autoridade, com frequência é desconhecida socialmente (pela opinião pública, a 

ciência oficial, a crítica) e até mesmo privada de legalidade. O conflito e as inter-

relações dialógicas destas duas categorias da palavra determinam frequentemente a 

história da consciência ideológica individual (BAKHTIN, 2010b, p.143). 

 

Segundo o autor, a palavra autoritária exige de nós o reconhecimento e a assimilação, 

sendo ela imposta independentemente do grau de sua persuasão interior. Ela já nos é 

apresentada unida à autoridade. Nesse sentido, podemos dizer que a forma de constituição do 

enunciado da comanda 1, que é recorrente em vários exemplos na coleção, apresenta-se como 

a palavra autoritária que necessita da persuasão interior. A palavra interiormente persuasiva é 

aquela que necessita de autoridade; nesse caso, uma forma diferente de abordagem do texto é 

esperada. Espera-se que o aluno seja convencido do que afirma essa voz autoritária; para tanto, 

seria fundamental que ele fosse levado a construir conhecimentos a partir do texto apresentado.  

No caso da comanda 1, o que se observa na forma de abordagem do anúncio é a 

constatação de um fato anunciado por uma voz autoritária e poderosa (a do professor), 

representada na comanda em análise, quando o esperado é que essa voz ofereça o 

empoderamento do leitor, que, ao se distanciar do texto, questiona-se, dialoga com os fios 

dialógicos que tecem o texto e que concorda com ele ou dele discorda, mas que é capaz de 

responder ativamente ao discurso veiculado pelo texto, porque é provocado para isso. 

Na perspectiva dialógica de leitura, os significados só se constroem na interação entre 

sujeitos (autor e leitor), por meio texto, das relações entre as linguagens e dos fios extraverbais 

que os constituem mediados também, em nosso caso, por um objeto material – o livro didático, 

na forma em que é abordado na atividade. Problematizar tais aspectos é o que vai propiciar que 

o sentido se revele “em sua profundidade ao encontrar e tocar outro sentido, um sentido alheio” 

(BAKHTIN, 2003c, p. 368). A comanda 1, ao afirmar que se trata de um anúncio publicitário, 

bem como sua finalidade, sufoca, já de início, a possibilidade de diálogo entre os sujeitos ali 

constituídos – autor e leitor –, impedindo, por sua vez, que o sujeito-leitor se coloque no desafio 

de tentar compreender a palavra do outro. 
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A compreensão ativa e criadora, na visão bakhtiniana, é possível quando, ao sujeito 

para quem o texto se destina, é permitido o distanciamento, que Bakhtin (2003c) denomina 

“distância temporal e cultural” (p. 381). Nesse movimento, ele se questiona, contesta, afirma, 

nega, dialoga com o sujeito autor e é nesse processo – impelido a responder ao discurso do 

outro – que o sentido se revela. Nesse processo, duas consciências, duas visões de mundo 

chocam-se, mas, sobretudo, complementam-se, porque é apenas nesse jogo de perguntas e 

respostas, no esforço de compreender o que um outro diz que se possibilita a construção de 

sentidos e que a compreensão pode ser chamada de responsiva ou ativa. 

Passando às comandas seguintes, observamos que o aluno é levado, pelos itens “1a” e 

“1b”, a observar os elementos verbais e deduzir o argumento utilizado no anúncio, emitindo 

sua opinião sobre a validade desse argumento, com o uso do termo “argumento racional”. 

Caberia a discussão sobre o que é racionalidade ou não. O que os autores parecem desejar é o 

que o leitor faça o seu julgamento de valor sobre os argumentos do anúncio, quando o mais 

produtivo seria levá-lo a inferir sobre o peso do argumento para a finalidade pretendida pelo 

anúncio. 

O item “1c” revela que os autores consideram a existência da materialidade constitutiva 

do enunciado, a verbo-visual, mas não solicita que o aluno a observe, associando-a a outros 

elementos extratextuais para responder o que esse engendramento do visual com o verbal pode 

sugerir. Observem que as questões sempre partem de uma afirmação para solicitar uma 

resposta. Comandas como “observe o anúncio, seus elementos visuais, leia seus elementos 

verbais, reflita sobre a possível finalidade do texto e responda o que ela pode sugerir nesse 

contexto” permitiriam outro tipo de relação com o sujeito leitor, abrindo espaço para a sua 

reflexão, a partir do exercício de estratégias de observação, leitura, levantamento de hipóteses, 

construção de conhecimento para, então, poder responder à questão. 

Apresentamos novamente o excerto anterior com os nossos grifos:  

1. Esse anúncio publicitário de sandálias procura influenciar o consumidor a 

comprar o produto. 

a) Que ideia transmitida pela parte verbal desse texto indica tal finalidade? 

b) Essa ideia constitui um argumento racional? Explique. 

c) A parte visual do texto, perfeitamente articulada à verbal, também procura 

persuadir o leitor. O que ela sugere? (MARCHETTI et al., 2012, p. 245). 

Podemos observar, a partir dos grifos no excerto acima, que o aluno não é levado a 

questionar-se, levantar hipóteses, buscar elementos importantes na constituição do anúncio, 
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para além dos elementos verbais e visuais. Não conseguimos observar nenhuma comanda que 

problematize, por exemplo, o tempo e modo verbal utilizado no anúncio, ou mesmo comandas 

que guiem o olhar do aluno pelo texto, a fim de vê-lo e considerar sua materialidade 

constitutiva. O tipo de abordagem observada na atividade sugere que os autores consideram as 

estratégias de leitura de textos especialmente construídos – como é o caso do verbo-visual – já 

assimiladas pelos leitores. Sabemos que isso não é verdadeiro. Tradicionalmente, somos mais 

acostumados e “treinados” a ler textos verbais do que os textos visuais ou verbo-visuais.  

Munakata (1999), referindo-se ao leitor infanto-juvenil das atividades do livro didático, 

destaca:   

 

Esse leitor infanto-juvenil deve também habilitar-se para executar certos movimentos 

do olho que correspondam à atividade de leitura, o que, na cultura ocidental, consiste 

em disciplinar o olhar segundo uma linearidade cartesiana – lê-se horizontalmente e, 

depois, verticalmente – e a abstrair as eventuais informações extratextuais (como a 

numeração da página) (MUNAKATA, 1999, p. 584). 

 

Munakata (1999) refere-se aos leitores do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 

5º anos) e à produção de livros didáticos para essa fase de ensino. Sua reflexão enfatiza também 

o uso de textos verbo-visuais, como uma tira, e a necessidade de aprender a lê-los. Está 

preocupado com a disposição das imagens e texto verbal na página e sua influência no processo 

de compreensão do aluno. 

Podemos dizer que também no ciclo final do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) temos 

a mesma preocupação. Os autores parecem partir do pressuposto de que o aluno saiba como 

manejar o olhar num texto visual e verbo-visual, o que não nos parece verdadeiro, tendo em 

vista que as estratégias para a leitura de textos verbais (mais consolidadas) não são suficientes 

para a leitura de um texto que se materialize por outras linguagens, como a visual ou a verbo-

visual. 

Os movimentos dos olhos para a leitura do texto visual, como uma pintura, não serão os 

mesmos para o texto verbal, tendo em vista que a ordem cartesiana de leitura horizontal e 

vertical não se encaixa. Parece-nos mais coerente dizer que os movimentos dos olhos não 

podem seguir uma ordem pré-estabelecida. Um apreciador de obra de arte pode fixar seu olhar 

em qualquer ponto da obra – dependendo de suas experiências de vida – e começar a estabelecer 

as relações de significado a partir dali. Seus olhos podem se movimentar em vários sentidos, 

pela obra observada/apreciada ou para as obras que estão ao seu lado e assim sucessivamente. 
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Uma re-produção de pintura no livro didático não tem a mesma função que uma obra 

artística, dentro de um museu de arte, pois o leitor (aluno) não está em um museu. Ele tem uma 

pintura re-produzida no papel de um livro, mas seus olhos vão buscar um ponto que dialogue 

com suas experiências de vida. E a forma de abordagem do autor do LDP deve levar isso em 

consideração. Por esse motivo, solicitar ao aluno que, primeiramente, observe, atentamente, os 

traços, as cores, as personagens, as perspectivas etc. é indispensável para ensiná-lo a ler esse 

enunciado. Tal abordagem, em nossa compreensão, é o que vai ensinar esse aluno a, de fato, 

ver a imagem, considerando todas as suas minúcias, não só nos aspectos visuais, mas também 

nos verbais, já que a pintura no LDP sempre virá acompanhada de alguma nota sobre sua autoria 

ou créditos de imagem. Depois desse momento de percepção e reconhecimento, é esperado que 

as questões de comandas deem oportunidade ao aluno de realizar o movimento de leitura para 

fora do texto, relacionando-o ao momento histórico-social, à autoria, aos fios dialógicos que 

constituem o enunciado concreto texto. 

Nesse sentido, os movimentos dos olhos não ficam apenas no horizontal e na vertical, 

pois podem ser horizontais, verticais, ou seguir qualquer ordem não pré-estabelecida, o que 

poderá permitir que o leitor se identifique ou não com aquela imagem, que estabeleça relações 

com os diálogos que ela proporciona e construa significados a partir dela. 

Observando a figura 33, lado direito da imagem, é possível perceber que os itens das 

comandas 2 e 3 referem-se, em sua maioria, a um novo anúncio publicitário dos brinquedos 

“LEGO”, o anúncio 2. As comandas 2a e 2b solicitam que o aluno identifique de quem é a fala 

representada no título do anúncio: “PROMETO CONSTRUIR CASAS”, associando-a ao típico 

discurso de políticos em época de campanha eleitoral. Além de reconhecê-la, espera-se que o 

aluno infira de quem pode ser essa voz e para quem ela se dirige. Vemos aí uma tentativa – que 

não se efetiva – de desvelar a discursividade no enunciado-título do anúncio. 

Embora as comandas 2a e 2b pudessem contribuir para proporcionar ao aluno o 

momento de percepção da voz que está por trás do enunciado-título e sua finalidade (provocar 

o desejo de possuir o produto anunciado), julgamos que essa possibilidade não se concretiza, 

de fato, tendo em vista não avançar para além da capacidade de identificação de informações. 

Mesmo solicitando ao aluno identificar a que grupo social pertence o discurso expresso no 

anúncio e justificar sua resposta (item 2b), não propicia, por meio de outras comandas, 

informações adicionais, como identificar a marca do anunciante, o tipo de público pretendido 

etc. Se essas informações fossem oferecidas aos alunos, eles teriam que observar e considerar 
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não só as imagens como todos os elementos verbais do anúncio 2, o que os encaminharia à 

construção de significados, possibilitando-lhes fazer suas inferências e propiciando-lhes a 

percepção do tema. No entanto, tais encaminhamentos não foram realizados, ficando a cargo 

do professor os desdobramentos necessários a fim de alcançar o objetivo das comandas.  

O objetivo principal desse bloco de atividades parece focalizar as partes constituintes 

(título, logotipo e slogan) do anúncio 2. Por essa razão, é possível observar a identificação de 

cada parte: título, logotipo e slogan na imagem do anúncio. Espera-se que o aluno atente para 

essas indicações e deduza as partes constituintes desse tipo de enunciado, inferindo sua função 

e identificando-as no anúncio 1, conforme podemos perceber no excerto a seguir: 

 

3. O anúncio “Prometo construir casas.” apresenta, além da imagem, três pequenos 

textos: título, logotipo e slogan.  

a) Qual é a função de cada um?  

b) No anúncio “Confie na opinião de quem tem duas vezes mais pés do que você”, 

esses elementos também estão presentes? Identifique-os (MARCHETTI et al., 2012, 

p. 245). 

 

Podemos observar (figura 33) que nenhuma explicação prévia foi oferecida ao aluno. É 

possível notar um pequeno boxe ao final dessas comandas com uma informação resumida sobre 

as partes constituintes do anúncio publicitário. As informações, mesmo que limitadas, estão lá, 

mas nenhuma comanda solicitou que o aluno lesse o boxe antes de responder à comanda 3 e 

seus itens a e b, o que impossibilita a compreensão do conteúdo ensinado e estimula uma atitude 

mecânica e passiva por parte do leitor.  

Com base nos exemplos de comandas apresentadas para o anúncio 2 e também para o 

anúncio 1, a capacidade leitora de “identificação de informações” nos parece contemplada, mas 

é preciso que ela seja superada.  

No que se refere à exploração do gênero, observamos na forma de abordagem das 

comandas destinadas ao anúncio 2 que o aluno não foi estimulado a conhecer o gênero “anúncio 

publicitário” como um enunciado concreto constituído por seus elementos indissolúveis 

(construção composicional, estilo, conteúdo temático). Esse anúncio foi utilizado para ensinar 

aos alunos suas partes constituintes, de forma mecânica e abstrata. A comanda 3 e seus itens 

destacaram a forma do texto, não podendo ser considerada como uma questão que explore a 

construção composicional do gênero, tendo em vista que, numa perspectiva bakhtiniana, os 

elementos constituintes de determinado gênero são definidos em função de uma finalidade, de 
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seus interlocutores e de seu projeto discursivo. Como vimos, comandas que relevem essas 

questões do gênero não estão na atividade.  

Na figura, a seguir, visualizamos, primeiramente, um bloco de comandas que visam à 

exploração do público-alvo e dos suportes de circulação. Para tanto, retomam o anúncio 1, nas 

comandas 1 e 2, e o anúncio 2, na comanda 3: 

 

Figura 34: COL 1. VOL. 9. Leitura 1. 2012, p. 246 

 

 

Novamente, espera-se que o aluno leia o boxe situado abaixo das comandas 1, 2 e 3 e 

responda as questões. O boxe traz informações sobre o conceito “Público-alvo”, porém mais 

uma vez enfatizamos que as informações são insuficientes e em nenhuma comanda 

encontramos indicação de leitura do referido boxe antes de responder às questões.  

No que se refere à identificação do público-alvo, o aluno é solicitado a voltar ao anúncio 

1, a identificá-lo e a justificar sua resposta. Sentimos a necessidade de uma redação do 

enunciado de forma que o olhar do leitor possa ser guiado pela imagem do anúncio. Comandas 
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do tipo “Retorne ao anúncio 1 e, com base no que você já aprendeu, especialmente nas 

informações contidas nos boxes explicativos, responda: qual é seu o público-alvo? Com base 

em que elementos visuais e verbais você se baseou para dar a sua resposta?” não auxiliam o 

aluno a buscar elementos para dar a resposta solicitada, de forma a, primeiro, compreender o 

anúncio, para ser capaz de responder ao que lhe é solicitado.  

No que tange aos possíveis suportes de veiculação dos anúncios (comanda 2), sentimos 

a ausência da problematização dos contextos de produção e de circulação do anúncio, o que 

será trabalhado no próximo conjunto de comandas, relativo ao anúncio 3. Ou seja, a questão é 

prematura. Mais pertinente seria solicitar essa resposta após as atividades denominadas, na 

figura 34, como “Contexto de produção”. Esse exemplo nos permite afirmar que a forma de 

organização da atividade, como um todo, confunde o leitor ao invés de auxiliá-lo a construir o 

conhecimento esperado pelos autores para o gênero anúncio publicitário.   

Observa-se ainda que a forma de abordagem das comandas propicia a análise do 

material e da forma do enunciado, em detrimento do conteúdo, do discurso e de suas condições 

de produção. Para esse item, se o professor oferecer aos alunos exemplos reais, distribuindo 

revistas ou jornais em que possam ser visualizados diferentes anúncios e, em diferentes 

contextos, o objetivo da atividade será alcançado a contento. No entanto, mais uma vez o 

sucesso da atividade recai sobre o professor e fica na dependência de sua formação acadêmica 

para o desenvolvimento desse trabalho. 

O que vimos, até o momento, são atividades que favorecem a abstração. A nosso ver, 

as atividades devem ser organizadas de forma que o aluno compreenda o gênero, no caso, o 

anúncio publicitário, em seu contexto de produção, circulação e recepção, com finalidades 

definidas, para um público previamente eleito. A construção composicional, o estilo e conteúdo 

temático são definidos em função de um projeto de dizer de um autor que dialoga com o leitor, 

para produzir determinado efeito de sentido. Para tanto, faz-se necessário um trabalho de leitura, 

a partir do gênero, que de fato colabore para a compreensão ativa daquilo que o aluno que lê, 

criticamente.  

A comanda 3 busca relevar a discursividade presente no anúncio 2, contribuindo de 

forma positiva para a compreensão do texto, ao colocar em evidência o discurso que está por 

trás do texto lido. Porém, ela é a única comanda que busca revelar o discurso, saindo do estudo 

da forma por ela mesma. 
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Ainda na figura 34, observamos um novo bloco de comandas referente ao anúncio 3. 

Ele está situado na subseção intitulada “O contexto de produção”, revelando, já de início, o 

objetivo da atividade: auxiliar o aluno a compreender o contexto de produção do enunciado. 

Para tanto, os autores inserem um anúncio diferente daqueles trabalhados até o momento. Trata-

se de um anúncio de uma hamburgueria delivery (anúncio 3). 

Destacamos que a imagem do anúncio 3 é tão pequena em seu formato que a qualidade 

de visualização de seus elementos fica prejudicada. Difícil distinguir o nome do anunciante29, 

bem como as informações verbais que se situam no canto inferior da imagem. 

Essa estratégia de abordagem do enunciado, escolhida pelos autores, a nosso ver, 

prejudica o todo da atividade, por motivos que já elencamos no início da análise: o aluno estuda 

uma dimensão do enunciado, neste caso o contexto de produção, a partir de exemplares de 

textos diferentes. 

As comandas observadas para esse anúncio buscam questionar sobre o público 

pretendido para um anúncio que circule em um busdoor30, além de levar o aluno a refletir sobre 

as vantagens e desvantagens para o anunciante que faz a opção pela publicidade do seu produto 

nesse tipo de suporte. 

As questões poderiam explorar o anúncio, com perguntas como: “quem é o anunciante? 

Por onde está circulando esse anúncio? Por qual motivo o anunciante escolheu esse suporte e 

não outro? A que tipo de público ele se dirige? Com que objetivos? Ele poderá atingir o objetivo 

supostamente pretendido a partir do anúncio destacado nesse tipo de suporte?”. Tais 

questionamentos retomariam os conteúdos já estudados, propiciando a compreensão do seu 

funcionamento nesse tipo de enunciado (anúncio publicitário), além de inserir um novo 

conteúdo, “o contexto de produção e de circulação” de um anúncio, a fim dar oportunidade ao 

aluno de perceber a importância da escolha das esferas de circulação do enunciado para a 

consecução de sua finalidade e mesmo para as escolhas do autor, na composição do enunciado, 

como as cores, os tamanhos, as imagens etc. 

                                                             

29 É possível deduzir o nome do anunciante pela informação situada acima do anúncio 3. Nessa informação, lê-se 

o nome do site de onde o anúncio foi retirado para a constituição da atividade. 

30 busdoor é um veículo de mídia móvel. No para-brisa traseiro dos ônibus, são aplicadas as propagandas, em 

adesivo de vinil.   
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Um anúncio que pretenda circular em um busdoor precisa ser atrativo e objetivo, isso 

porque o público pretendido terá um momento rápido de leitura. Precisa obter a adesão do 

público pelos olhos, por isso as imagens precisam ser impactantes no que se refere a cores, 

tamanho, jogo de imagem e texto etc. Questões como as que apontamos não são exploradas nas 

comandas dessa subseção. A nosso ver, são muito pontuais e estanques, sem apresentar relações 

com os anúncios já estudados, de forma que o aluno compreenda a importância dos contextos 

de produção e circulação para as finalidades pretendidas para o texto. Outra lacuna observada 

é que o bloco de comandas pretende explorar o contexto de produção, mas suprime informações 

acerca do anúncio 3, como: quem é o anunciante? Em que período ela veiculou? Em que cidade? 

Com que finalidade? etc. Para esse anúncio não foram elaboradas comandas de exploração do 

gênero, tampouco dos elementos visuais e verbais e seu momento histórico, de forma que a 

compreensão fica impossibilitada. 

Apresentamos, a seguir, as comandas de atividade da subseção “A linguagem do texto”, 

referentes aos anúncios 4 e 5: 

 

Figura 35: COL 1. Vol. 9. Leitura 1. 2012, p.247 
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As comandas da subseção “A linguagem do texto” (figura 35) têm a finalidade de 

promover o estudo da linguagem em anúncios publicitários. Para tanto, a atividade insere dois 

anúncios: um da revista Veja (anúncio 4) e outro de uma empresa do setor alimentício, em 

homenagem ao dia do Nutricionista (anúncio 5).  

Atividades que explorem o uso da linguagem tornam-se uma excelente oportunidade 

para a compreensão tanto do estilo do gênero, quanto do autor. Como dissemos, no capítulo II, 

o estilo, na perspectiva bakhtianiana, refere-se às escolhas dos recursos linguísticos (lexicais, 

sintáticos, morfológicos etc.) que se manifestam no gênero, de forma mais ou menos flexível, 

dependendo da situação de enunciação, dos grupos sociais e da maleabilidade permitida pelo 

gênero escolhido, neste caso, o anúncio publicitário. 

No que se refere às comandas para o anúncio 4, explora-se o uso das palavras “vitória” 

e “derrota”, artisticamente trabalhadas pelo autor, de forma a desvelar o seu “querer-dizer” na 

materialidade em que se apresenta. Pelas comandas 1a e 1b, observamos uma preocupação em 

propiciar ao aluno a percepção da forma das palavras, especialmente grafadas, no anúncio de 

Veja. A comanda do item 1c revela uma tentativa de dar oportunidade ao leitor de perceber os 

possíveis efeitos de sentido, a partir do jogo com as palavras usadas no anúncio. No entanto, é 

uma tentativa que não se consolida, porque faltam elementos para que o leitor possa dialogar 

com o autor. Por exemplo, em que suporte esse anúncio veiculou? Quais suas condições de 

produção? A partir de tais questionamentos, percebemos a ausência de elementos, suprimidos 

na atividade, que são fundamentais para que os objetivos das questões sejam atingidos.  

 A forma de abordagem da linguagem no anúncio 4 revela uma preocupação maior com 

a forma. Para que o aluno perceba ou construa significados para essa forma, é necessária a 

problematização da importância de um autor que busca determinado efeito de sentido ao 

selecionar este ou aquele léxico, ou dar esta ou aquela forma ao léxico escolhido, porque 

subjacente às palavras está o discurso, e percebê-lo poderá auxiliar ao aluno compreender o 

sentido, solicitado na comanda 1c. O estilo do gênero não pode ser confundido com uma 

operação mecânica de escolhas lexicais e linguísticas. 

Para Bakhtin (2003e), o desígnio artístico puramente material é uma experiência 

meramente técnica. O autor enfatiza que o procedimento artístico não pode ser apenas um 

procedimento de elaboração verbal (o dado linguístico das palavras); deve ser, antes, um 

procedimento de elaboração de determinado conteúdo, com o auxílio de determinado material 

(o linguístico, por exemplo). O autor se utiliza da língua como meio de expressão artística, com 
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a finalidade de criar artisticamente, superando o material. A consciência criadora do autor nunca 

coincide com a consciência linguística, sendo esta apenas um elemento material a ser superado 

e guiado pelo projeto artístico do autor. Na atividade, não observamos questões que relevem 

esse aspecto. A presença de um autor-criador que joga com as palavras com a finalidade de 

dizer algo, dentro de um projeto enunciativo-discursivo, não chega a ser sequer mencionado 

nas comandas.  

Propicia-se, ao contrário, o estudo de uma figura de linguagem, a antítese, sem oferecer 

ao aluno a percepção de que as palavras, sem um autor criador e sem um projeto de dizer, não 

produzem determinado efeito de sentido. As palavras “vitória” e “derrota”, no contexto em que 

aparecem, significam para além de sua acepção no dicionário, e não vimos, nessa atividade, 

menção a essa dimensão do gênero: o estilo do gênero (aquilo que o gênero “anúncio 

publicitário permite dizer”) e o estilo do autor (a forma de dizer).  

Podemos observar a mesma forma de abordagem do conteúdo nas comandas 2 e 3. Elas 

não avançam para além da forma e do material. Solicita-se ao aluno buscar no texto 

determinados elementos visuais e verbais: que façam referência à profissão (comanda 3a), cujos 

sons se repitam (3b), que sejam palavras inventadas (3d). 

Observem que as comandas são precisas para o desenvolvimento de capacidades leitoras 

como localização de informação, mas quando essas informações podem ser mobilizadas para 

propiciar a construção do sentido as questões não se deslocam do texto, fixam-se nele, como se 

o sentido lá estivesse (vide comandas 3d e 3e). 

No que se refere à análise do enunciado concreto em seus elementos indissolúveis, 

observamos algumas tentativas que não se concretizaram a contento. O estudo da construção 

composicional esteve restrito à observação e à identificação dos elementos verbais e visuais, 

buscando o sentido sempre no texto por ele mesmo. A materialidade verbo-visual constitutiva 

do gênero anúncio publicitário foi abordada, mas não considerada como indissolúvel. As formas 

de abordagem dessa materialidade concentraram-se na sua observação, no texto, solicitando 

dos alunos a inferência do significado, apenas pela constatação de sua presença ou pela 

associação desta a algum dos elementos verbais. O uso de duas dimensões da linguagem – a 

verbal e a visual - em um texto não se dá por justaposição. As materialidades engendram-se e 

materializam-se em um gênero selecionado em função de um projeto enunciativo-discursivo. 

Como vimos, esse projeto não foi problematizado, ou sequer mencionado em nenhuma das 

comandas presentes na atividade.  
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 O conteúdo temático foi sempre anunciado em comandas introdutórias, como “1. Esse 

anúncio publicitário de sandálias procura influenciar o consumidor a comprar o produto”, 

penalizando a participação ativa do leitor como co-criador do sentido. O estilo do gênero foi 

preterido pela análise do procedimento material, como observado nos anúncios 4 e 5, e o estilo 

do autor nem chegou a ser mencionado. 

No que tange às relações dialógicas observadas, elas se deram sempre numa forma 

horizontal – do texto emoldurador ao texto principal. Os fios extraverbais, como o momento 

histórico, constitutivos do discurso foram preteridos, enfatizando uma relação entre leitor e 

texto (de sujeito a objeto) apenas, quando o esperado é que elas dessem oportunidade de relação 

entre sujeitos – leitor e autor – mediados pelo texto.  

As comandas das atividades sempre direcionaram o olhar do leitor para o texto, como 

se o sentido pudesse ser abstraído deste último, e não construído a partir do entendimento do 

texto como a realização de um discurso autoral. Por esse motivo, nomeamos as relações 

observadas na atividade referente ao gênero “anúncio publicitário” como sendo de 

“submissão/assimilação”, tendo em vista que parte das informações são dadas, e não 

construídas pelo sujeito leitor. Além disso, as capacidades de “localização e identificação de 

informações” permearam a totalidade da atividade, fazendo com que cheguemos à conclusão 

de esta tratar-se de uma boa atividade de análise textual, mas não de uma atividade pautada no 

estudo do gênero do discurso. 

Importante esclarecer que compreendemos as capacidades de “localização e 

identificação de informações” como importantes para um primeiro momento de contato com o 

texto, mas é preciso que as questões propostas na atividade deem oportunidade de elas serem 

superadas, instigando o aluno-leitor à reflexão a partir do que vê e lê no texto.  

No que concerne à compreensão ativa e criadora, avaliamos que ela não se realiza a 

contento, à medida que a atividade oportuniza apenas capacidades de “localização” e 

“identificação” dos elementos verbais e visuais (quando considerados) para atribuição de 

efeitos de sentido. Sabemos que, na perspectiva bakhtiniana, os sentidos se revelam no 

deslocamento do sujeito leitor, que ora se aproxima do texto, identificando elementos relevantes 

à construção de sentidos, ora distancia-se dele, dialogando com um autor criador e co-criando 

os efeitos de sentido que podem existir e se concretizar somente nessa relação entre o eu e o 

outro, parceiros da enunciação.  
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A atividade como um todo, ao inserir mais de um anúncio, com o objetivo de estudá-lo, 

traz a diversidade de textos e contextos e oportuniza, em parte, a ampliação do conhecimento 

do aluno. No entanto, a própria estratégia de trazer outros exemplares contribui para a 

superficialidade das questões que problematizam cada um dos anúncios, enfraquecendo a 

atividade como um todo. 

 

Exemplo 2: COL 2  

 

O exemplo a ser analisado está situado no capítulo 3, no volume do 6º ano da COL 2, 

seção “Cruzando linguagens”.  Essa seção, como já destacamos no capítulo 3 deste trabalho, 

não possui incidência regular nos livros, aparecendo uma ou duas vezes em cada unidade de 

todos os volumes, e objetiva a comparação entre textos com materialidades diferentes, sendo a 

verbal, a verbo-visual ou a visual. No caso do exemplo a ser apresentado, os textos comparados 

são uma reportagem (texto de abertura do capítulo) e um anúncio publicitário (inserido na seção 

“cruzando linguagens”). 

A seguir, apresentamos a reportagem, intitulada “A longa lista de condenados”, 

veiculada na revista Veja, de 15 de outubro de 2008: 

 

Figura 36: COL 2. Vol. 6. Capítulo 3. 2012, p.234-235. 

  



181 

 

 

 

A figura 36 apresenta-nos um enunciado constituído pela verbo-visualidade, uma 

“reportagem”, publicada na revista Veja, em 2008. O enunciado ocupa três páginas do capítulo 

3 da COL 2 e versa sobre a extinção de animais silvestres. Na figura anterior, apresentamos 

apenas parte do texto, tendo em vista que o nosso objetivo é dar ao leitor a imagem da 

disposição, diagramação e constituição do texto com o qual o enunciado “anúncio publicitário” 

dialoga, na atividade em que está inserido. A figura 36 nos permite ainda observar que a 

materialidade do enunciado engendra duas linguagens: a verbal escrita e a visual, constituindo-

se, como destaca Brait (2013a), numa única materialidade, a verbo-visual. 

Tendo em vista que a revista Veja dispõe seu acervo em biblioteca online, tivemos a 

curiosidade de buscar a reportagem original, e encontramos a figura a seguir: 

 

Figura 37: A longa lista de condenados. Reportagem Veja, 15/10/2008. 

 

Fonte: Veja online. Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 

 

Ao compararmos as figuras 36 e 37, é possível observar algumas diferenças entre os 

textos, como a diagramação das fontes e imagens, e as fotografias. Tais diferenças podem estar 

ligadas ao custo (nem sempre barato) das licenças de uso de textos e imagens da revista, no 

LDP. 

Observamos que a forma de relação entre as imagens e o texto verbal, no LDP (figura 

36), parece não só quebrar a diagramação original, como também impactar o modo de relação 

entre imagem e texto. Dessa maneira, passa a impressão de justaposição das imagens ao texto 

verbal e aproxima-se mais de uma forma de “ilustração” que de composição do texto principal, 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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ao passo que, na revista (figura 37), ambas as materialidades são engendradas de forma a 

fazerem parte de um único material, um todo indissolúvel. 

É natural que a re-produção de um dado gênero, no livro didático, prejudique não só sua 

formatação, em função de coerções implicadas na produção do LDP (por exemplo, direitos 

autorais, número de páginas etc.), como também a qualidade do texto apresentado ao leitor. No 

entanto, esses fatores interferem negativamente em um trabalho com que se pretenda o ensino 

dos processos de leitura de um texto verbo-visual, especialmente no que se refere à 

compreensão, por parte do aluno, da finalidade do texto. No LDP, o enunciado tem finalidades 

didáticas, enquanto na revista objetiva informar ou divulgar determinado acontecimento. A 

nosso ver, os aspectos aqui apontados devem ser considerados pelos autores, incluindo, nos 

livros, conteúdo que problematize essas questões, e nos manuais dos professores, orientações 

quanto à necessidade de esclarecimentos ao aluno.  

Esse alerta vale não só para este exemplo, mas para todos os gêneros apresentados em 

livros didáticos de Língua Portuguesa, tendo em vista que o objetivo será sempre o de leitura, 

compreensão, escrita e reflexão linguística. Nesse caso, elaborar comandas que informem ao 

leitor tratar-se da re-produção de um dado gênero, com alterações em sua constituição, ou 

esclarecer que o professor pode e deve levar o texto original são ações possíveis e necessárias. 

Defendemos ações como essas, quando refletimos sobre o que nos diz Bakhtin (2003b), ao 

esclarecer que a língua incorpora-se à vida por meio de enunciados concretos, que se 

materializam em determinados campos da atividade humana, na sua diversidade de usos. Nas 

palavras do autor:  

 

[...] em qualquer corrente especial de estudo faz-se necessária uma noção precisa da 

natureza do enunciado em geral e nas particularidades dos diversos tipos de 

enunciados (primários e secundários), isto é, dos diversos gêneros do discurso. O 

desconhecimento do enunciado e a relação diferente com as peculiaridades das 

diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da atividade da investigação 

linguística redundam em formalismo e em uma abstração exagerada, deformam a 

historicidade da investigação, debilitam as relações da língua com a vida. Ora, a língua 

passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente 

através de enunciados concretos que a vida entra na língua. O enunciado é um núcleo 

problemático de importância excepcional (BAKHTIN, 2003b, p. 264-265). 

 

Sendo assim, o gênero do discurso só poderá ser compreendido em sua realização, na 

vida. De outra forma, será pura abstração, que não corresponde à real natureza da língua e da 

linguagem. Por esse motivo, é preciso que as atividades propostas para o estudo do gênero 

propiciem a compreensão do enunciado concreto na esfera em que se realiza, da forma como 
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se materializa, com as suas finalidades, ou considerar as mudanças sofridas pelo gênero, ao ser 

transportado para o livro e adaptado para a sua finalidade didática.  

O enunciado verbo-visual, como uma re-produção de determinado gênero discursivo, 

precisa ser o mais fiel possível ao original, sob pena de perdermos as características que o 

constituem e o definem enquanto um gênero, na sua totalidade, considerando suas esferas de 

produção e de circulação, seus interlocutores, sua finalidade etc.  

Na figura 37, podemos perceber que as imagens são posicionadas de maneira a impactar 

os olhos e a opinião do leitor; o destaque que recebem cria uma interdependência com o texto 

verbal, pois foram engendradas dessa forma para atingir determinada finalidade. No livro 

didático (figura 36), o texto está disposto de maneira diferente, pois as imagens são outras 

(provavelmente, do banco de dados da editora) e, da forma como estão posicionadas, parecem 

não se relacionar com o texto verbal da mesma maneira como no texto original (figura 37). Tal 

disposição do texto no LDP, a nosso ver, não impacta somente a diagramação diferenciada, mas 

interfere, também, no tipo de relação entre as materialidades, como apontamos anteriormente.  

A seguir, apresentamos o anúncio publicitário:  

Figura 38: COL 2. Vol. 6. Cruzando linguagens. 2012, p.239 
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A atividade acima busca explorar o gênero “anúncio publicitário”, levando o aluno, por 

meio do texto emoldurador, a observá-lo em sua materialidade constitutiva, a verbo-visual. As 

comandas destacam, primeiramente, os elementos visuais (comandas 1a e 1b), partindo, em 

seguida, para os elementos verbais (comandas 2a, 2b, 2c, 2d). Após as atividades de exploração 

do texto em análise, os autores buscam relacioná-lo com o texto da abertura do capítulo (figura 

36), a partir da comanda 3. Além desses aspectos, há tentativa de exploração do contexto do 

anúncio (comanda 4), apresentando informações sobre as empresas que assinam o texto 

(comanda 5), por meio de levantamento de hipóteses, tenta auxiliar o aluno a construir possíveis 

sentidos, a partir da observação e reflexão sobre os motivos que um dos parceiros do anúncio 

possa ter em criar a campanha.  

A forma de abordagem dos autores nos impacta de uma forma positiva, à medida que 

explora o gênero em sua materialidade, considerando suas particularidades, o contexto, e os 

elementos extraverbais, os possíveis fios dialógicos que constituem o discurso veiculado no 

anúncio e sua finalidade.  

No que se refere à abordagem dos elementos visuais, julgamos positivo os autores não 

só solicitarem a observação da imagem, como também apresentarem uma breve descrição do 

objeto, o que propicia ao aluno a percepção da imagem em suas partes, tentando compreendê-

la como um todo. Vejamos as comandas iniciais:  

 
1. Observe a imagem principal do anúncio. Nela, há uma mala, uma forquilha de 

galho de árvore e uma corda. Juntos, esses elementos se parecem com outro objeto. 

a) Qual é esse objeto e para que serve? 

b) Se você conhece esse objeto, explique para os colegas como ele funciona 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 239). 

 

A partir da comanda 1, percebemos que os autores não só se utilizam de comandas que 

solicitam a observação da imagem, mas destacam aquilo que é necessário observar. Essa forma 

de abordagem revela que os autores consideram as peculiaridades do gênero – é constituído 

pela materialidade verbo-visual – e buscam desenvolver o olhar do aluno para considerar os 

elementos visuais presentes no enunciado.  

Para Marin (2011, p. 126), existem duas formas de ver os objetos: “uma vendo-os 

simplesmente, outra considerando-os com atenção”. Na perspectiva de nosso trabalho, 

consideramos que propor atividades para a leitura de enunciados visuais ou verbo-visuais 
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implica propiciar ao leitor a experiência de contemplação do enunciado, de vê-lo de fato, e 

considerá-lo como parte indissociável de um discurso que se materializa em um gênero. 

Se atentarmos para a comanda 1, podemos perceber que os autores, ao descreverem a 

imagem principal do anúncio, buscam que os olhos do leitor percebam o objeto retratado na 

imagem, auxiliando-o a compreender que o objeto tão conhecido (uma mala) não aparece na 

imagem com a sua função principal (guardar objetos e roupas para uma viagem), mas que, 

associada a outros elementos visuais, como uma forquilha de galho de árvore e corda, pode 

sugerir outra finalidade, que não a usualmente conhecida, mas, sim, como uma armadilha para 

animais. 

A comanda 1b sugere que o aluno explique aos colegas como a forquilha funciona. 

Nessa comanda, os autores demonstram ter em mente um interlocutor presumido, que não 

conheça o objeto retratado na imagem e que precise desse conhecimento para construir 

significados possíveis para ela. Propicia, ainda, a interlocução entre alunos, com vistas à 

aprendizagem coletiva. Com base nos pressupostos bakhtinianos, no que se refere às relações 

de alteridade (entre o “eu” e o “outro”), ninguém sai imune de uma relação com o outro. Nesse 

contato dialógico, o “eu” sai totalmente tomado pelo discurso de um “outro”, reflete sobre ele 

e refrata um discurso que já nasce impregnado de outras vozes, as “minhas” e as do “outro”, 

favorecendo a compreensão.  

No que se refere aos elementos verbais, os autores os exploram a contento. Vejamos o 

exemplo da comanda 2: 

 

2. Considerando que o anúncio faz parte de uma campanha, leia o enunciado verbal 

que aparece sobre a mala. 

a) A que armadilha se refere o enunciado? 

b) Levante hipóteses: Quem está na outra ponta da corda? 

c) Deduza: Por que o anunciante utilizou a imagem da mala? 

d) A mala encontra-se na sombra, com alguns reflexos de luz. Interprete: O que 

representa a sombra? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 239). 

 

Os itens da comanda 2 levam o aluno a observar o texto verbal na parte superior da 

mala, facilitando-lhe a percepção da relação do seu conteúdo com os elementos visuais ali 

presentes (forquilha e corda), incluindo o uso do termo “armadilha” (comanda 2a), que só pode 

ser percebido pelo leitor, na conjunção entre o visual e o verbal. Consideramos positivo o fato 
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de a comanda 2d explorar o jogo de luzes e sombra que compõem o visual do anúncio, faltando, 

para completar a questão, destacar a predominância da cor vermelha no interior da mala. 

A nosso ver, explorar a cor do interior da mala faria com que o aluno remetesse à ideia 

de que algo valioso – para alguém que está do outro lado da armadilha – será transportado. 

Normalmente, o interior das caixas de joias é vermelho, dando ideia não só de sofisticação da 

joia que abriga, mas do seu valor de mercado. A cor vermelha na mala do anúncio remete ao 

conteúdo de valor que ali será armazenado e transportado, sugerindo que os animais capturados 

são como joias para os traficantes, tendo em vista o alto valor de mercado. Mas as comandas 

não chegam a explorar esse elemento. Não vemos aí uma lacuna tão grande, tendo em vista que 

outros elementos foram explorados, de maneira pertinente.   

Porém, há uma lacuna que, a nosso ver, é grande e que também foi recorrente na COL 

1. O enunciado da comanda 2 informa que o anúncio faz parte de uma campanha, mas não 

apresenta a diferença entre anúncio e campanha, não informa de que campanha o anúncio da 

atividade faz parte, o que poderia auxiliar os alunos a se questionarem: “quantos anúncios foram 

publicados nessa campanha? Foram anúncios impressos, digitais? Por onde circularam?  Em 

que período? Em quais suportes?” Informações como essas são relevantes para um trabalho de 

leitura, a partir de determinado gênero, porque levariam o leitor a perceber o que é o gênero em 

sua esfera de produção, circulação e recepção, suas finalidades, o discurso que veicula, seu 

momento histórico e os fios que o constituem. Dessa maneira, o aluno poderia compreender o 

gênero do discurso e seu uso na vida e não como algo abstrato.  

Destacamos também o desenvolvimento de capacidades como a de levantamento de 

hipóteses (comanda 2b): “b) Levante hipóteses: Quem está na outra ponta da corda?” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 239, grifos nossos). Esse tipo de enunciado joga para o 

leitor a responsabilidade de fazer predições sobre o que pode estar por trás das imagens do 

anúncio, o que é muito positivo. E a comanda 2c permite que o aluno faça inferências sobre o 

que observa nas imagens, o que podemos notar no uso do verbo “deduzir”, assim empregado: 

“c) Deduza: Por que o anunciante utilizou a imagem da mala? (CEREJA; MAGALHÃES, 

2012, p. 239, grifos nossos). Comandas como essas favorecem a alternância entre os sujeitos 

do discurso na enunciação. 

Para Bakhtin (2003b), a alternância dos sujeitos constitui o contexto do enunciado, 

sendo compreendida como a troca de turnos entre os interlocutores. Essa troca se dá no instante 

em que a conclusibilidade, mesmo que relativa, do discurso do falante pode ser percebida. 
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Nesse momento, o enunciador deixa pistas indicativas desse relativo acabamento, abrindo 

caminho para o outro (o interlocutor), a fim de que este realize ativamente a sua réplica. 

Nas comandas 2b e 2c, os autores, com o uso das formas verbais “levante hipóteses [...]” 

e “Deduza [...]”, permitem o diálogo com o seu interlocutor (aluno) para que ele reflita e então 

faça as inferências possíveis a partir de suas hipóteses previamente levantadas. A relação de 

alteridade, prevista por Bakhtin no contexto do enunciado, se realiza nessa forma de enunciar 

dos autores para os leitores.

A comanda 3 é a única que se refere ao texto “A longa lista dos condenados” (figura 

36): 

 

3. Relacione esse anúncio com o texto “A longa lista dos condenados”, lido 

anteriormente, e responda: O tráfico de animais colabora para que certas espécies 

venham a ter o nome incluído na lista? Por quê? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 

239). 

 

A relação entre textos, anunciada na comanda acima, se dá em nível de conteúdo ou 

unidade temática. Se retomarmos o que apresentamos no capítulo 3, veremos que a subseção 

“Cruzando linguagens” objetiva: 

 

[...] Proporcionar o estudo comparado entre o texto estudado e outro texto, que 

apresenta um tipo de linguagem diferente. [...] (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 

8). 

 

Como podemos notar, o objetivo anunciado não pode ser considerado como realizado 

plenamente, já que no caso apresentado neste exemplo, tanto o primeiro quanto o segundo 

textos são verbo-visuais, ou seja, são constituídos pela mesma materialidade. Esse tipo de 

comparação entre textos com a mesma linguagem não se constitui em exceção, mas em 

recorrência nessa coleção. No excerto a seguir, veremos o que os autores compreendem por 

comparação entre textos nessa subseção: 

 

[...] Por meio da comparação, o aluno deve estabelecer semelhanças e diferenças 

quanto ao tema e/ou quanto aos aspectos composicionais e situacionais dos textos 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 8). 
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Com base no excerto acima, inferimos que a comparação proposta neste exemplo busca 

semelhanças temáticas entre textos. Como anunciamos nos capítulos 3 e 4, tínhamos interesse 

em verificar, a partir dos resultados da análise, se o objetivo da seção se consolidaria. O próprio 

título da subseção instiga a nossa curiosidade: “Cruzando linguagens”. Esperávamos encontrar 

comparações para além de semelhanças temáticas, com seleção de textos com diferentes 

linguagens, e que o aluno fosse levado a perceber tais diferenças por meio das comandas da 

atividade. 

Até o momento, vimos uma única comanda que relaciona o texto analisado ao texto 

principal, convertendo-se em muito pouco para cumprir o objetivo anunciado. A comparação 

se dá no nível temático e não nos aspectos composicionais ou situacionais como anunciado 

pelos autores. Nesse quesito, a coleção não realiza a contento os objetivos traçados para a seção.  

Um trabalho que pretenda a comparação de textos que se constituem por diferentes 

materialidades deve ir além da comparação temática. Os autores poderiam, por exemplo, inserir 

comandas que levassem os alunos a perceberem as diferenças entre os textos no que se refere a 

sua constituição, finalidades, interlocutores, contexto de circulação, linguagens utilizadas etc., 

auxiliando-os a compreenderem que todo autor tem um projeto discursivo, em função do qual 

ele escolhe como materializar, desde o gênero a ser escolhido à linguagem trabalhada em favor 

de seu querer dizer. 

As comandas 4 e 5:  

 

4. Na parte de baixo do anúncio, lemos: “Nossa fauna silvestre não deverá ser 

passageira”. Essa frase, no contexto, assume dois sentidos. Quais são eles? 

5. A Renctas (Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres) é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de 

combater o tráfico de animais silvestres; o Grupo Itapemirim é uma empresa de 

transportes. 

Observe a fonte do anúncio, isto é, a publicação em que o anúncio foi divulgado, 

e levante hipóteses: Na sua opinião, o que o Grupo Itapemirim ganha em apoiar 

essa campanha? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 239). 

 

Há aspectos positivos a serem enfatizados nessa forma de relação das comandas com o 

texto analisado. Partindo da comanda 4, notamos que a questão enfatiza um dos enunciados 

verbais mais fundamentais para a construção do sentido do texto. Se voltarmos o nosso olhar 

para a figura 38, podemos verificar que esses elementos verbais vêm grafados em fontes muito 

pequenas, podendo passar despercebidos pelo leitor.  
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Nesse sentido, a comanda retoma esse aspecto, obriga que o olhar do leitor busque essa 

informação no texto e, na tentativa de compreendê-la, seja forçado a rever os elementos visuais 

ali presentes, estabelecendo seu engendramento: texto verbal (o enunciado transcrito na 

comanda) e os elementos visuais inseridos num contexto de produção e de circulação. Temos, 

aqui, um exemplo de tipo de abordagem do enunciado verbo-visual que não vimos na COL 1, 

na qual, aliás, as letras foram tão pequenas que impossibilitaram a leitura do aluno e passaram 

despercebidas até mesmo por seus autores, que não retomaram esses elementos, a nosso ver 

fundamentais, no texto emoldurador. 

A comanda seguinte (5) traz informações sobre o anunciante e solicita que o leitor 

observe, na fonte do texto, o suporte de circulação do anúncio publicitário, a fim de 

compreender sua finalidade e o projeto discursivo do seu autor. 

As comandas 4 e 5, ao trazerem informações sobre o anunciante, que não estão postas 

explicitamente no texto, auxiliam o aluno a perceber os fios dialógicos que constituem o 

discurso ali veiculado, favorecendo um movimento de leitura para fora do texto e encaminhando 

o leitor para a construção do sentido, para a compreensão do tema, passos importantes, mas não 

únicos, para a compreensão ativa e criadora. 

De um modo geral, o texto emoldurador oportuniza um movimento de leitura vai-e-vem 

(das questões para o texto), mas vai além disso. Leva o olhar do leitor para fora dele (comandas 

4 e 5, por exemplo), percebendo o contexto em que está inserido, para outro texto, mesmo que 

a comparação tenha se dado somente na forma do conteúdo.  

No que se refere aos possíveis efeitos de sentido do texto, parece-nos um bom trabalho; 

no entanto, ainda não se constitui em bom trabalho com o gênero, dada a ausência de comandas 

que problematizem o conteúdo temático, o estilo do gênero, com questões que auxiliem o aluno 

a perceber o que é possível de ser dito no gênero “anúncio publicitário”. Quanto ao estilo do 

gênero, não foram exploradas as fontes, posição e ênfases dos elementos verbais escritos. Por 

exemplo, a atividade poderia levar o aluno a questionar-se: por que há um enunciado verbal 

posicionado dentro da imagem da mala aberta? O que o autor pretende dizer ao seu interlocutor? 

Ou, ainda, por que o enunciado verbal escrito “tráfico de animais. Não caia nessa.” está abaixo 

da imagem central do anúncio? Por que as fontes e negritos são diferentes nesse enunciado? 

Essas são algumas das questões que poderiam revelar e problematizar o estilo nesse gênero. 
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Quanto ao tipo de relações dialógicas observadas na forma de abordagem do enunciado, 

podemos dizer que foi possível verificar a presença de forças centrípetas que puxavam o olhar 

do leitor para o texto – como um momento necessário – mas que também se expandiram com 

questões que exerceram forças centrífugas, impulsionando o olhar do leitor para fora do texto, 

para os fios que o constituíram. Dessa forma, podemos denominá-las relações de 

“assimilação/compreensão”. 

Embora o trabalho de comparação pretendido para a seção não tenha sido atendido a 

contento, tendo em vista que o fez somente em uma questão, o esforço dos autores pode ser 

considerado como positivo, à medida que, no conjunto da atividade, as relações dialógicas entre 

o texto emoldurador e o texto primeiro (o anúncio) se estabeleceram de forma a expandir as 

possibilidades de leitura e de compreensão de um texto verbo-visual, fazendo com que as 

relações ali observadas se dessem na forma de expansão e réplica e não de 

“submissão/abstração” ou de “submissão/assimilação”, como na coleção anterior. 

Destacamos que o objetivo anunciado pelos autores para a seção em que se insere o 

nosso exemplo, quer seja o de “[...] Proporcionar o estudo comparado entre o texto estudado e 

outro texto, que apresenta um tipo de linguagem diferente. [...] (CEREJA; MAGALHÃES, 

2012, p. 8) não foi realizado a contento. Isso constitui-se em lacuna para o projeto pedagógico 

do livro, uma vez que a proposta efetivada no interior dos livros entra em contradição com o 

que se anuncia no Manual do Professor. Mas, no que tange ao trabalho de leitura de um 

enunciado verbo-visual, a atividade cumpre o que é esperado para a compreensão de textos que 

se constituam ou que sejam constitutivamente verbo-visuais, porque considera os elementos 

visuais nas retomadas das comandas, por elas mesmas, inicialmente, e depois na sua relação 

com os elementos verbais.  

A atividade considera a materialidade do enunciado, propiciando o desenvolvimento de 

outras capacidades, como levantamento de hipóteses, de conhecimentos prévios, inferências, 

caminhando para além delas, e desenvolvendo capacidades para a especificidade do texto em 

análise, como as de observação e de consideração da materialidade constitutiva do enunciado. 
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Amostra II: enunciado concreto “fotografia” 

 

Exemplo 3 – COL 1 

 

Figura 39: COL 1. Vol. 8. Leitura. 2012, p.236-237 

  

 

O exemplo 3, apresentado na figura 39, situa-se no volume do 8º ano da COL 1, Seção 

principal “Leitura 1”, intitulada “Carta do leitor e debate”. Trata-se de um texto de abertura do 

capítulo 8, com os seguintes objetivos:   

 
O que você vai aprender 

 Características principais da carta do leitor e do debate 

 A contra-argumentação 

 Orações coordenadas assindéticas e sindéticas 

 Emprego do hífen (PENTEADO et al., 2012, p. 237). 

 

Todos os textos situados na abertura de capítulos das seções “Leitura 1” e “Leitura 2” 

são visuais ou verbo-visuais e representam a primeira atividade de leitura do capítulo, como 

uma espécie de aquecimento para as atividades que vão se desdobrar nas páginas subsequentes, 
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partindo sempre de um determinado gênero. No caso em tela, o enunciado proposto para a 

leitura é uma “fotografia”, com a finalidade de instrumentalizar o aluno para a leitura de 

imagens, bem como antecipar características dos gêneros “carta do leitor” e “debate”, conforme 

anuncia a orientação dos autores aos professores: 

 

Professor, com estas atividades é possível levantar hipóteses, verificar conhecimentos 

prévios, antecipar características sobre o gênero a ser estudado no capítulo e 

instrumentalizar aos alunos para a leitura de imagens, ao mesmo tempo que se 

promove a integração dos colegas. Peça a eles que anotem no caderno tudo o que 

julgarem importante nessa discussão, pois assim, durante o estudo do capítulo, 

poderão avaliar o que já sabiam, o que não sabiam e em quais assuntos terão de se 

empenhar para conhecer melhor (PENTEADO et al., 2012, p. 237). 

 

Na figura 39, notamos que o objeto a ser observado toma toda a página do lado esquerdo 

e parte da página lado direito. Essa, inclusive, é uma estratégia adotada em todas as atividades 

situadas nas aberturas de capítulo. Observa-se, ainda, um grupo de pessoas que, olhando para 

cima, tenta equilibrar uma grande bola, que sugere, por sua ilustração, tratar-se simbolicamente 

do globo terrestre. As pessoas estão na rua, em volta delas há imagens de ônibus, árvores e 

transeuntes; elas parecem felizes e surpreendidas com o aparecimento inesperado de uma 

grande bola.  

No canto superior esquerdo, em um boxe, observamos uma pequena nota sobre a cena 

retratada que diz o seguinte: “Caminhada marca a abertura do Fórum Social Mundial pelas ruas 

de Belém (PA), 2009”. As informações ali contidas esclarecem o contexto situacional da 

fotografia, como o evento de que faz parte, a cidade onde ocorreu e a data. Logo abaixo do 

boxe, em fonte menor, no fundo branco da imagem, estão os créditos da fotografia. A conjunção 

dos elementos visuais constituintes da fotografia, somados às informações verbais situadas no 

canto superior da imagem e de seus créditos, no canto superior esquerdo da imagem, nos 

permite afirmar que se trata de gênero constituído pela materialidade verbo-visual. 

Ao lado da fotografia, situam-se as comandas da atividade de abertura. A seguir, a 

comanda 1:  

 
1. A fotografia ao lado mostra uma multidão reunida para o IX Fórum Social 

Mundial (FSM), ocorrido em Belém, em 2009. O FSM tem sido realizado anualmente 

desde 2001 e consiste em uma série de eventos e debates, organizados por grupos que 

não possuem vínculo com partidos, governos ou religiões, para discutir questões 

sociais.   

a) Descreva o que se vê nessa fotografia. 
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b) Qual pode ser o objetivo de um encontro como esse? (PENTEADO et al., 2012, p. 

237). 

 

O enunciado do excerto acima oferece, primeiramente, um pequeno contexto do evento 

que originou a foto, o seu local, data, periodicidade e objetivo do Fórum Social Mundial (FSM). 

Nas comandas seguintes, 1a e 1b, solicita-se ao aluno a descrição da fotografia e o levantamento 

de hipóteses acerca do objetivo do encontro. 

A forma de abordagem desse primeiro enunciado oferece informações, como o 

momento histórico, contexto situacional, para, em seguida, solicitar a descrição da cena.  

A comanda 1a propicia ao leitor um primeiro contato com a imagem, tendo em vista 

que, para descrevê-la, como solicita a questão, o aluno terá que observar os detalhes da imagem. 

Essa é uma comanda que favorece a percepção das partes e do todo da fotografia, porém uma 

única comanda não é suficiente para que o leitor de fato considere o engendramento da 

materialidade verbo-visual.  

Já esclarecemos, neste capítulo, que é preciso não só observar a imagem, mas considerá-

la. Isso significa que faltam comandas que orientem o olhar do leitor, apontando o que é 

fundamental ser considerado na fotografia, até porque a próxima comanda (1b) solicita que o 

aluno levante hipóteses sobre o objetivo daquele encontro. Se a comanda fosse mais direta sobre 

o que observar, como: “observe a rua, as pessoas, seu entorno, a bola, leia o boxe na imagem, 

considere o contexto anunciado no início da atividade e levante hipóteses sobre o objetivo do 

evento. Qual poderia ser o objetivo de um encontro como esse? – oportunizaria o 

desenvolvimento de estratégias necessárias à observação dos elementos visuais. Mas a comanda 

não o faz e, a nosso ver, trata da estratégia de observação, de maneira genérica, denotando que 

os autores consideram-na como já assimilada e compreendida pelos alunos, fato que não nos 

parece verdadeiro. Em nossa vida escolar, desde os primeiros anos, somos treinados a ler textos 

verbais escritos.  

Sabemos que, embora os textos que se constituam por materialidades mescladas ou 

híbridas estejam presentes na vida cotidiana do aluno que acessa redes sociais, que está 

habituado ao convívio com a publicidade em diferentes suportes em sua rotina de vida, e que, 

por meio deles constrói seus saberes, na escola, esse mesmo aluno, quando tem acesso a esses 

tipos de enunciados, muitas vezes, por meio de livros didáticos, e de maneira abstrata, não é 

ensinado a lê-lo. Ele não conhece as estratégias de leitura para a especificidade dos textos, e a 
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estratégia mais comum que lhe é solicitada é a “observação” de imagem para levantamento de 

hipóteses, inferências globais etc. A leitura de enunciados especialmente construídos, como os 

visuais ou verbo-visuais, necessita de leitores cujos olhos sejam capazes de ver imagens, 

elementos verbais e associá-los a elementos extraverbais, como os diálogos que se cruzam 

nesses textos, os implícitos etc., para então serem capazes de inferir e compreender o que leem. 

Isso significa que, para além da capacidade de observação, é preciso desenvolver outras que os 

habilitem a ler criticamente e a responder ativamente ao discurso, de fato, compreendido. 

A próxima comanda traz o seguinte: 

 

2. O lema do FSM é: “Um outro mundo é possível”. 

a) Na sua opinião, há algo que precisa ser mudado no mundo? Se sim, o quê? 

b) Observe novamente a fotografia do encontro. Quais mudanças você supõe que 

essas pessoas desejariam que houvesse no mundo? 

c) Por definição, um fórum é uma reunião, um encontro de pessoas para o debate de 

ideias. Quais seriam os possíveis temas discutidos nesse encontro? 

d) De que forma as ideias discutidas no fórum podem ser divulgadas entre as pessoas? 

(PENTEADO et al., 2012, p. 237).  

 

A partir do lema do fórum “Um outro mundo é possível”, o aluno é solicitado a opinar 

sobre o que é preciso mudar no mundo. Todos os itens da comanda 2 (2, 2a, 2b, 2c e 2d) sugerem 

que o aluno responda aos questionamentos, a partir de seu conhecimento de mundo. Em nossa 

visão, as comandas poderiam sugerir pesquisas na internet a respeito do fórum, sobre as 

temáticas comumente discutidas, o que culminaria na oportunidade de debate com os colegas, 

para então inferirem situações e serem capazes de responder ao que lhes é solicitado. A única 

comanda que solicita a consulta da imagem é a 2b; no entanto, ela, por si só, não oferece 

elementos para que a resposta solicitada seja dada. 

Até o momento, vimos que as perguntas, da forma como foram engendradas na 

atividade, não necessitam da imagem apresentada na fotografia. As perguntas remetem poucas 

vezes à sua observação e, frequentemente, ao conhecimento prévio do estudante.  

As comandas seguintes (3 e 4) também solicitam respostas para as quais a observação 

da imagem escolhida não é fundamental. Pelo menos é o que podemos deduzir a partir da forma 

de abordagem nas comandas, sempre solicitando a opinião do aluno em relação à temática 

problematizada na atividade.  
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Na forma de abordagem da imagem pelas comandas supracitadas, observamos que 

algumas das orientações dos autores não se efetivam, especialmente, aquelas ligadas ao gênero 

e à instrumentalização dos alunos para a sua leitura. Vejamos:  

 
Professor, com estas atividades é possível levantar hipóteses, verificar 

conhecimentos prévios, antecipar características sobre o gênero a ser estudado 

no capítulo e instrumentalizar aos alunos para a leitura de imagens, ao mesmo 

tempo que se promove a integração dos colegas. [...] (PENTEADO et al., 2012, p. 

237, grifos nossos). 

 

Quanto às capacidades de “levantamento de hipóteses”, “verificação de conhecimentos 

prévios” acerca do tema retratado na fotografia, observamos que elas foram cumpridas a 

contento, como demonstramos anteriormente. No entanto, no que se refere à antecipação das 

características do gênero a ser estudado “carta ao leitor” e “debate”, não observamos nenhuma 

comanda que fizesse tal problematização. Em nenhum momento, nessa atividade, o aluno foi 

levado a se questionar sobre o que essa fotografia e a discussão a respeito desse evento têm a 

ver com o que se anuncia nos objetivos para o capítulo.  

A nosso ver, se o aluno fosse instado a realizar pesquisas, debates em sala sobre o 

assunto retratado na fotografia, sobre o Fórum Social Mundial, suas temáticas e eventos, ele 

estaria melhor instrumentalizado para o aprendizado do gênero pretendido pelos autores.  

No que tange à “instrumentalização para a leitura de imagem” (PENTEADO et al., 2012, 

p. 237), observa-se que as comandas que fazem referência à fotografia são 1, 1a, 2b, 3a, e nessas 

situações o aluno é solicitado a observar e descrever a fotografia, quando não, os autores 

destacam um elemento da imagem e enunciam a questão a partir dela. Esse é o caso que 

destacamos na comanda 3:  

 

3. Além de mostrar que existem mudanças necessárias, as pessoas retratadas na 

fotografia estão manifestando o desejo de realizar essas mudanças. Qual é a 

intenção delas ao fazer isso publicamente? (PENTEADO et al., 2012, p. 237, grifos 

nossos). 

 

Os autores destacam uma perspectiva da imagem e enunciam a questão a partir dela. 

Comandos semelhantes a “observe a”, “descreva a” são estratégias iniciais importantes para a 

percepção do material visual, mas insuficientes para que possamos afirmar que os alunos serão 
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instrumentalizados à leitura de imagens. É preciso ir além dessas estratégias para que o objetivo 

seja cumprido a contento. 

Quanto à abordagem do enunciado concreto, podemos dizer que não se efetivou, nem 

em relação à fotografia (o enunciado proposto para a análise), nem em relação às características 

dos gêneros “carta do leitor” e “debate”. Não foram exploradas a construção composicional, 

nem o estilo. Não se problematizou o que é uma fotografia, em que situações de discurso 

podemos encontrá-la, em que espaços e suportes circulam, com que finalidades possíveis etc. 

Seu contexto de produção, circulação/recepção também não foi problematizado, nem sua 

autoria foi mencionada. O conteúdo temático não foi abordado, o foco centrou-se no assunto, 

na unidade temática.  

A forma de abordagem realizada entre texto emoldurador e texto principal não propiciou 

sua percepção enquanto enunciado concreto, pelas ausências já citadas no parágrafo anterior, à 

medida que pouco remete à fotografia, e quando o faz não a explora a contento. 

A relação entre texto emoldurador e texto principal se deu de forma vai-e-volta (das 

perguntas ao texto) e também com movimentos para fora do texto, porque buscou o 

conhecimento de mundo do aluno e houve tentativa de sistematização desse conhecimento de 

modo a se transformar em um saber escolarizado; porém, tal sistematização nunca se efetivou  

na relação com o texto principal, no sentido de observar a materialidade do enunciado e 

compreendê-lo como a voz de alguém, um autor – um fotógrafo – que enforma a cena sob a sua 

perspectiva. 

Provavelmente, houve vários momentos retratados do evento, e cada perspectiva 

escolhida pelo fotógrafo dá abertura a uma possibilidade de diálogo com o espectador, com o 

observador e interlocutor da fotografia. O autor do LDP, por sua vez, foi motivado a escolher 

determinada perspectiva, representada na figura 39, porque deseja dialogar com o seu 

interlocutor-aluno/o segundo sujeito, com determinado objetivo, anunciado na atividade. 

A forma de abordagem do texto emoldurador com o texto primeiro (a fotografia) não 

chega a propiciar ao aluno uma relação entre sujeitos (Bakhtin, 2003c), porque não permite o 

diálogo entre o sujeito-aluno e o sujeito-autor (da fotografia). As comandas buscam o 

conhecimento prévio do aluno acerca do evento que gerou a fotografia, não o contato entre 

sujeitos (autor e leitor). 
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Para (Bakhtin, 2003c), a verdadeira compreensão se dá entre sujeitos (autor e 

interlocutor) e só pode ser poderosa quando é completada por outra consciência, a consciência 

do interlocutor. Para ele, 

 

[...] a compreensão (essa do interlocutor) completa o texto: ela é ativa e criadora. A 

compreensão criadora continua a criação, multiplica a riqueza artística da 

humanidade. A co-criação dos sujeitos da compreensão (BAKHTIN, 2003c, p. 378, 

ênfase adicionada). 

 

Assim, podemos dizer que o autor (do texto primeiro) e leitor são co-criadores dos 

sentidos do texto e essa relação não foi propiciada na atividade, impossibilitando que a 

compreensão poderosa, ativa e criadora (Bakhtin, 2003c) se efetivasse plenamente. O aluno 

não foi motivado a dialogar com o autor da fotografia. Esta foi utilizada para uma tempestade 

de ideias acerca do evento que a gerou. Na atividade, a ênfase está no evento e não no enunciado 

que o evento fez nascer, nas suas relações dialógicas constituintes que, por sua vez, ao se 

entrelaçarem, tocam um sentido e revelam um querer dizer, de pessoa (autor) para pessoa 

(leitor), e não de objeto/coisa (texto) para pessoa (leitor). 

A ausência de questões que propiciassem pesquisa, debate em sala, discussão, 

consideração da imagem fez com que as relações estabelecidas se dessem numa forma de 

“submissão/abstração”, pois cabe ao aluno apenas checar as informações oferecidas pelas 

comandas, ver, descrever a imagem e respondê-las. 

Como as comandas impossibilitam a observação da fotografia de forma a considerá-la 

em sua materialidade, em seu contexto, no seu momento histórico, relacionando-a aos fios 

dialógicos que a constituem, inferimos que a atividade não possibilita ao leitor a construção de 

sentido, a fim de chegar à compreensão ativa e criadora. As lacunas já apontadas na atividade 

demonstram que a proposta apresentada não contribui para um estudo e compreensão de um 

enunciado concreto verbo-visual, como o constante na figura 39, pela ausência de questões que 

problematizem a imagem, a relação entre as linguagens presentes (verbal e visual), a fim de 

oferecer elementos para o diálogo entre sujeitos.  
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Exemplo 4 – COL 2 

 
Figura 40: COL 2. Vol. 6. Capítulo 2. 2012, p. 148 

 

 

O exemplo 4, da figura 40, traz duas imagens: a primeira, uma fotografia de um banco 

de imagens, a “Getty Images”, e a segunda, uma reprodução de pintura, de Normam Rockwell 

Museum. Os dois enunciados concretos constituem um texto da abertura do capítulo 2, do 

volume do 6º ano da COL 2, intitulado “Eu: o melhor de mim”. Abaixo do título, um pequeno 

texto verbal escrito trata do corpo de um sujeito narrador que vive a angústia de compreender 

o seu corpo (figura 40).  

Na sequência do texto, podemos observar uma comanda principal referente às imagens 

a serem estudadas:

 

Observe as imagens a seguir: A primeira é uma fotografia, e a segunda, uma pintura, 

de Norman Rockwell (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 148). 
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Logo em seguida, apresentam-se dois enunciados visuais a serem analisados. A relação 

entre esses enunciados (fotografia e reprodução de pintura) e os elementos verbais que os 

acompanham (título e o pequeno texto que os antecedem) nos permite afirmar, como já 

anunciamos, tratar-se de um enunciado verbo-visual.  

Na figura a seguir, visualizamos a atividade de abordagem dos enunciados, o texto 

emoldurador:  

 

Figura 41: COL 2. Vol. 6. Capítulo 2. 2012, p. 149 

 

 

 

Destacamos que, em relação ao exemplo anterior, da COL 1, a abordagem dos autores, 

nessa coleção, se dá de forma a considerar os enunciados a serem de fato analisados. Por meio 

das comandas apresentadas (figura 41), o aluno é motivado a voltar os seus olhos para as 

imagens e considerá-las, a fim de responder as perguntas que se apresentam. 
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A atividade propicia a mobilização da capacidade de “levantamento de hipóteses”, com 

relação à fotografia e em relação à reprodução de pintura. Observemos as comandas 1 e 2, que 

se referem à fotografia:  

 

1. A primeira imagem retrata uma menina. Observe como é o lugar onde ela está e o 

que ela está fazendo. Em seguida, levante hipóteses: 

a) Em que parte da casa ela está? Justifique sua resposta. 

b) Por que ela está provando roupas? Justifique sua resposta. 

c) A quem pertencem as roupas que estão em volta dela? 

 

2. Compare a menina à moça que ela vê no espelho. 

a) Que semelhanças há entre elas? 

b) Levante hipóteses: Quem é a moça? Justifique sua resposta. (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 149). 

 

Por meio da forma de abordagem do enunciado das comandas, podemos observar que o 

aluno parece compelido a voltar os seus olhos à fotografia, buscando os elementos solicitados 

nas comandas, como o ambiente, os detalhes da menina e de sua imagem retratada no espelho, 

que podem auxiliá-lo a não só perceber a materialidade do enunciado, como a compreender o 

tema, não ainda o tema de viés bakhtiniano, ligado ao sentido, mas o tema enquanto conteúdo, 

assunto abordado pela perspectiva do fotógrafo.  

A comanda 2 solicita que o aluno observe a imagem refletida no espelho buscando 

semelhanças e inferindo a identidade da moça retratada no espelho, justificando sua resposta.  

Observemos que ambas as comandas tentam indicar os movimentos dos olhos do leitor 

para o que observar nas imagens. Analisamos essa estratégia como muito positiva porque 

ensina, passo-a-passo, o aluno a perceber e tentar compreender as imagens. Em nossa opinião, 

outras comandas poderiam ser elaboradas complementando a comanda 2b. Por exemplo, o 

aluno poderia ser interrogado não só sobre a possível identidade da imagem refletida no 

espelho, mas sobre o que essas diferenças entre a menina que se olha no espelho e a moça que 

aparece no espelho significam, o que revelam sobre essa personagem.  

O aluno poderia levantar hipóteses sobre o porquê de a menina se ver dessa forma no 

espelho, observando que, embora haja semelhanças entre as personagens, há também diferenças 

que implicam um significado importante para que ele fosse encaminhado ao tema. A menina se 

vê, no futuro, como uma mulher bonita, atraente; é o que ela deseja ser. Nesse momento, a 

relação da fotografia com o texto introdutório, ou mesmo com o título “Eu: o melhor de mim”, 

poderia ser problematizada. Poderia haver uma comanda que questionasse o aluno sobre os 
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motivos de a menina se ver dessa forma no espelho e o que isso tem a ver com o texto 

introdutório. Há uma tentativa do autor, na comanda 5b, mas o tema da questão gira em torno 

das fases de desenvolvimento, quando na verdade, não é só o corpo que está em questão, mas 

a construção de uma identidade desejada, almejada pela menina que se olha no espelho.  

Nesse aspecto, consideramos que mesmo a comanda 5 não consegue auxiliar o aluno a 

compreender o texto como um todo, porque o leitor é levado a observar e compreender o visual, 

mas as relações que se estabelecem entre as materialidades constituintes do texto não são 

problematizadas.  

Vejamos a próxima comanda: 

 

3. A segunda imagem retrata um garoto. Observe o garoto, os objetos que estão à sua 

volta e em sua mão. 

a) Como é o garoto? 

b) O que ele está fazendo? 

c) Em que direção ele está olhando? O que ele procura exatamente? 

d) O que está escrito nos cartazes afixados na parede? Com a ajuda dos colegas, tente 

traduzir as palavras em inglês.  

e) Por que, na sua opinião, o garoto afixou o cartaz de um homem forte e musculoso 

na parede? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 149). 

 

A comanda 3 faz o mesmo movimento das anteriores, solicitando ao aluno a observação 

da segunda imagem, a reprodução de pintura, em seus detalhes. Um aspecto positivo a ser 

destacado é o fato de a atividade proporcionar a aquisição de novos conhecimentos.  

Observa-se que, na pintura retratada, o texto verbal que compõe tanto o cartaz, quanto 

a camiseta do menino está grafado em inglês. A atividade solicita que o aluno faça a leitura do 

texto, propiciando uma atividade interdisciplinar. Se o aluno ainda não possui competência 

linguística para a tradução, poderá buscá-la, perguntando aos colegas, recorrendo ao 

conhecimento do professor, ou ao dicionário de língua estrangeira. A comanda não orienta o 

aluno a recorrer aos suportes necessários à tradução, e essa é uma lacuna observada, mas, à 

medida que os autores solicitam que busque a ajuda do colega, não só promovem a interação 

entre sujeitos, que é fundamental para a construção do conhecimento, como propiciam a troca 

de conhecimentos entre-sujeitos, como podemos observar: 

 

d) O que está escrito nos cartazes afixados na parede? Com a ajuda dos colegas, 

tente traduzir as palavras em inglês (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 149, grifos 

nossos). 
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As expressões “com a ajuda dos colegas” e “tente traduzir” denotam que os autores 

supõem a existência de alunos que não possuam conhecimentos necessários da língua 

estrangeira para traduzir o texto escrito, e com esses comandos dão abertura para que busquem 

esse conhecimento. 

A comanda 4 parece ser uma atividade de comparação entre enunciados e solicita que o 

aluno observe as duas imagens, buscando diferenças de idade entre os sujeitos retratados e 

infiram a natureza da preocupação que têm em comum:  

 

4. Compare as duas imagens. 

a) Que idade você acha que as personagens têm? 

b) Que tipo de preocupação as personagens parecem ter em comum? (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 149, grifos nossos). 

 

Nessa questão reside outra lacuna da atividade. Interpretamos como positivo e muito 

produtivo o fato de os autores terem selecionado dois diferentes enunciados visuais para a 

observação e análise. Entretanto, a nosso ver, desperdiçaram a oportunidade de as explorarem 

a contento.  

Nota-se que a autoria de ambas as imagens não chega a ser abordada. Nesse caso, 

questões que levassem os alunos à reflexão sobre onde poderiam encontrar tais imagens os 

ajudariam a refletir sobre suas esferas de produção e de circulação e suas finalidades nessa 

esfera, os temas possíveis, compreendendo que as imagens poderiam estar num museu, em 

conjunto com outras obras de arte, e ali produzir seus efeitos de sentido; também poderiam 

compor outros textos, como uma reportagem sobre saúde do corpo ou um evento de arte. 

Quaisquer que sejam a esfera e o suporte por onde as imagens circulassem impactariam os 

modos de significar de cada uma delas, ou de seu conjunto, e os modos de leitura dessas 

imagens. 

Ao propiciar tal reflexão, os alunos poderiam ser compelidos à percepção de que os 

enunciados (fotografia e reprodução de pintura) não estão em sua esfera de produção e de 

circulação habituais e que, no livro didático e na atividade em que se inserem, relacionam-se 

com outros elementos (os verbais: título e texto introdutório) e passam a ter um novo 

significado. 
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Ao ser trazido para o LDP, o gênero modifica-se e, neste caso, ele é introduzido por um 

pequeno texto verbal:  

 

É difícil acreditar que, dentro deste corpo, destes braços e pernas e cabeça, exista 

um ser que não é nem igual à minha mãe nem ao meu pai nem aos meus irmãos... 

Um ser que tem um pouquinho de todos eles, mas que também tem muito de mim 

mesmo... O ser que habita em mim, e que chamo a toda hora de eu, eu mal 

conheço, mas já notei que é o meu melhor amigo e que tenho a vida inteira para 

conhecê-lo. (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 148). 

 

As comandas de abordagem não se referem ao texto introdutório, o que consideramos 

uma grande lacuna, posto que não levam em conta a materialidade do enunciado apresentado 

na atividade como texto principal. Se examinarmos os elementos verbais (título, texto 

introdutório e créditos de imagens) engendrados ao visual (fotografia e reprodução de pintura), 

concluímos que se trata de um enunciado verbo-visual, porque todos os elementos articulados 

na atividade se tocam como fios de diálogo entre textos, apresentam modos de significação 

diferentes e exigem formas especiais de leitura. Porém, podemos perceber que nenhuma das 

comandas toca nesse fio importantíssimo para o tratamento da materialidade a ser analisada. 

Em função dessa lacuna, somadas às anteriores, a atividade não favorece a compreensão do 

enunciado como um todo indissolúvel, já que sufoca a relação existente entre verbal e visual. 

Com relação à leitura de textos verbo-visuais, Brait (2013b, p. 114) enfatiza a 

necessidade de um trabalho que leve em conta o engendramento de linguagens, formando uma 

única materialidade, a verbo-visual, posto ser essa condição essencial do enunciado verbo-

visual. Portanto, a autora desaconselha qualquer abordagem que a tome como acessória, 

analisando de forma excludente o verbal e o visual.  

Neste exemplo, não queremos dizer que os autores desconsideraram a materialidade 

visual dos enunciados/textos escolhidos para a atividade. No entanto, para organizá-la, optaram 

por apresentar os enunciados com um texto introdutório verbal (veja no início da figura 40), 

alterando não só a materialidade do enunciado, que passa a ser verbo-visual, como a forma de 

produção de sentidos.  

Nas comandas da atividade, vimos formas de abordagens que relevaram o visual e 

também o verbal nos enunciados selecionados, mas houve um apagamento das relações 

dialógicas que se estabelecem entre elas e o texto verbal, no que se refere ao texto introdutório. 
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Considerar o diálogo entre as dimensões (verbal e visual) do enunciado é fundamental para a 

análise de um texto que possui uma forma especial de significado e de sentidos.  

Tal lacuna nos faz acreditar que a atividade, mesmo tendo se esforçado para um 

movimento de expansão de leitura, oportunizando a leitura de imagens, coisa rara em livros 

didáticos, parece oferecer um exercício abstrato. Ou seja, observamos a preocupação dos 

autores da COL 2 em inserir objetos diferentes de leitura aos alunos, mas ainda de maneira 

abstrata, o que nos leva sempre a nos questionarmos se isso ocorre porque o objeto abordado é 

tão novo, em atividades de leitura, que ainda não haja trabalhos que o considerem como uma 

materialidade especial, ou porque não haja trabalhos que sirvam como parâmetros para o 

desenvolvimento de capacidades leitoras para os enunciados verbo-visuais. Qualquer que seja 

a resposta, ainda que com lacunas limitadoras, essa atividade oportuniza a abordagem do 

enunciado visual de maneira mais problematizadora que aquela proposta pelos autores da COL 

1, no exemplo 3. 

No que se refere ao trabalho de abordagem do enunciado concreto, como a análise 

demonstrou, há uma tentativa de exploração dos elementos visuais e verbais presentes nos 

enunciados, em separado, a fotografia e a reprodução de pintura, mas não houve preocupação 

com o enunciado constituído na atividade: um enunciado verbo-visual. Sendo assim, as 

características que o constituem como tal não foram sequer mencionadas no texto emoldurador, 

não podendo, portanto, ser problematizadas, para que os elementos indissolúveis do gênero 

fossem identificados e compreendidos a contento. 

No que tange ao tipo de relações dialógicas possível entre o texto emoldurador e o texto 

principal, observamos relações de “submissão/abstração”, o que pode limitar ou impossibilitar 

a percepção do objeto em análise, deixando de oportunizar ao aluno a construção de uma 

compreensão ativa e criadora. Para que as relações dialógicas se dessem de maneira diferente, 

seria preciso que se apresentasse de fato uma atividade em que o aluno não só fosse levado a 

ver e a descrever o que vê, mas que considerasse o enunciado visto como um todo acabado, em 

um contexto situacional que interfere em sua finalidade, modificando-a, e os possíveis modos 

de lê-lo. Atividades como essas poderiam contribuir mais efetivamente na formação de leitores 

críticos, capazes de ler o mundo que os cerca, questionando-o, e, de fato, compreendendo-o, de 

forma a proferir réplicas ativas diante das situações comunicativas da vida. 
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Amostra III: enunciado concreto “reprodução de pintura” 

Exemplo 5: COL 1  

 

Figura 42: COL 1. Vol. 7. Leitura. 2012, p.10-11 

  

 

O exemplo apresentado na figura 42 está situado no volume do 7º ano da COL 1, Seção 

principal “Leitura 1” e intitulada “Conto”. O gênero mobilizado na leitura é uma reprodução de 

pintura, com finalidades específicas de ensinar aos alunos determinados conteúdos referentes 

ao gênero “conto”: “foco narrativo e características do gênero conto”.  

No canto superior esquerdo da figura 42, em letras pequenas, podemos observar os 

créditos da imagem e no canto superior direito, as informações sobre a pintura re-produzida. A 

reprodução da pintura toma uma página e parte da subsequente, o que nos leva a observar o 

cuidado dos autores e editores, no sentido de reservar o espaço necessário para a análise de um 

enunciado visual. Ao lado do texto principal (a reprodução de pintura), encontramos um guia 

de leitura, constituído por 7 comandas de exploração do enunciado, e um texto final que 

apresenta o objetivo de estudo do capítulo: foco narrativo e características do gênero conto. 
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O texto em análise possui a materialidade verbo-visual, tendo em vista sua relação com 

a materialidade verbal: legenda e créditos de imagem que interferem no material visual 

produzindo efeitos de sentidos.  

Podemos observar, na figura 42, que, em nenhuma das comandas referentes ao 

enunciado em estudo, faz-se alusão ao gênero em destaque, relevando seu contexto de produção 

e circulação, seu momento histórico, a exploração de sua autoria e dos possíveis efeitos de 

sentido que tais abordagens poderiam ajudar o aluno-leitor a perceber ou construir.  

A pintura é um gênero da esfera de produção artística. Quando criada, assim o é para 

apreciação estética de um público específico – o apreciador de obras de arte – e sinaliza o modo 

como o apreciador irá contemplá-la e significá-la. Com base em Brait (2009), podemos dizer 

que uma obra de arte, uma pintura em uma exposição artística é fundamentalmente arte. Isso 

implica uma forma específica de situar-se naquela esfera: a pintura situada em meio a outras 

pinturas provoca diálogos não só com as demais obras da exposição, como também com os seus 

contempladores. 

Essa pintura, ao sair da sua esfera habitual, cuja função é a apreciação estética, e adentrar 

um livro didático, perde algumas de suas características e tem a sua função alterada. A inserção 

de uma pintura no LDP passa a ter finalidades didático-pedagógicas. No caso do nosso exemplo, 

sua função é ensinar certo público a ler. 

Com a finalidade de leitura, os autores e editores do LDP devem articular um projeto 

pedagógico que possibilite a consecução desse objetivo. Para tanto, a reprodução de pintura 

poderá vir acompanhada de seus créditos (com as informações do artista e de seu suporte), ou 

de um texto que permita ao leitor situá-la em um contexto, ou ainda de atividades que o auxiliem 

na construção de seus significados, com comandas que remetam às suas especificidades. 

Inserida em outra esfera de circulação, e com outras finalidades, essas marcas poderão sinalizar 

a compreensão do gênero, sua função social em dado campo de atividade humana.  

 No livro didático, temos uma pintura que, tendo sofrido alterações em função da esfera 

social em que circula (a escolar), constitui-se em outro gênero, a reprodução de pintura. No que 

se refere a sua forma composicional, no LDP, não podemos dizer que se trata de um gênero 

exclusivamente visual, já que traz consigo elementos verbais, e dialoga com eles: créditos de 

imagens, nota informativa da pintura e as comandas da atividade. Por meio das questões 

propostas, os autores o tomam emprestado de sua fonte primária, de sua esfera de produção e 



207 

 

 

 

circulação/recepção habituais, e o fazem renascer como uma re-produção, com objetivos de 

comentá-lo, por meio das comandas de perguntas, de colocá-lo diante do leitor, interrogando-

o, questionando-o e influenciando seus modos de compreendê-lo. 

O texto constituído pelas comandas da atividade é, por assim dizer, resultado da 

avaliação de alguém – autores do LDP. A partir de sua interferência, em diálogo com os 

documentos oficiais que parametrizam o ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras, 

e com a sua própria formação acadêmica, o texto primeiro (a pintura) nasce outro, a re-produção 

de pintura e sua atividade. Esse enunciado, dentro do LDP, tem um destinatário específico, o 

aluno-leitor, e, para as finalidades que assume nesse novo contexto, precisa transformar-se. 

Assim, vem acompanhado de um guia de leitura, as comandas da atividade, que objetivam 

auxiliar o aluno-leitor na construção dos seus sentidos e no processo de co-criação do texto, que 

evocará novos diálogos e germinará novos enunciados. 

As comandas da atividade em relação ao gênero estudado orientam o olhar do leitor, 

num movimento de vai-e-volta, das perguntas ao texto e deste às perguntas, buscando as 

respostas e os significados possíveis para o enunciado em estudo. A nosso ver, faltam os 

movimentos de leitura de dentro para fora e vice-versa, no grande diálogo da vida, situando o 

gênero em sua esfera de produção, buscando compreendê-lo em sua atual esfera de circulação 

e recepção.  

Os textos verbais escritos, nas extremidades da reprodução de pintura, as legendas e 

créditos da imagem, por exemplo, são elementos que dialogam com o texto visual. O 

engendramento entre o material verbal e o visual no texto analisado constitui-se numa relação 

intrínseca, de modo que os sentidos afloram da interpenetração de ambas as materialidades. Se 

as questões presentes nas comandas da atividade levassem o leitor a se perguntar sobre o 

significado dessas legendas e sua importância para a leitura, a atividade propiciaria a adesão do 

leitor ao texto observado, questionando-se sobre o momento histórico em que foi produzido, as 

marcas de autoria, o local. Tais questionamentos o preparariam para uma resposta ativa ao 

processo criativo da pintura e à estética da alteridade, na qual a compreensão se processa pelo 

jogo de perguntas e respostas entre dois sujeitos (leitor e autor da obra), mediados pela 

linguagem e pelos fios dialógicos que constituem o texto, enunciado vivo. Observemos o texto 

de uma das legendas: 
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Artista inglês. Cena de rua. Século XIX. Óleo sobre madeira (COSTA et al., 2012, p. 

11). 

 

Pelo enunciado anterior, o leitor poderia levantar algumas hipóteses: a pintura dialoga 

com um momento histórico, século XIX, retrata uma cena cotidiana, observada por um artista, 

em uma rua, que não a brasileira. Essas informações o levariam a observar detalhes importantes 

da pintura, como a vestimenta das pessoas que caminham pela rua, seus adereços, buscando 

identificar elementos salientes para a sua compreensão, a saber, a classe social a que pertencem 

as personagens retratadas (indiciada pela vestimenta), sua possível nacionalidade (marcada na 

cor da pele), os gestos corporais das personagens retratadas na pintura. Ademais, o leitor 

também poderia questionar-se sobre o que as personagens por trás da janela estariam fazendo, 

a partir da observação de sua expressão corporal e facial, dentre outras possibilidades. No 

entanto, nenhuma das comandas da atividade chega a explorar esses elementos. 

Desvelar os fios dialógicos que constituem esse enunciado “reprodução de pintura”, no 

contexto apresentado, possibilitará ao aluno observá-lo atentamente (ou não), percebendo (ou 

não) o projeto discursivo do autor da obra, levando em consideração suas condições de 

produção: Quem produziu? Para quem? Em que momento social e histórico? Em que esfera? 

Onde circula? Com que finalidade (s)? etc. Tais elementos poderiam auxiliá-lo a, por exemplo, 

perguntar-se qual seria a visão de mundo do autor do texto e de que forma o seu olhar poderia 

revelar marcas do seu diálogo com a vida, com o universo retratado no enunciado em análise.  

Além dos fios dialógicos que constituem esse gênero “reprodução de pintura” no LDP, 

as comandas precisam, ainda, auxiliar o aluno leitor a compreender os diálogos que se 

entrecruzam na constituição do gênero, com a sua finalidade, seus desdobramentos, o seu 

querer-dizer. Trata-se, em resumo, de favorecer a compreensão desse gênero enquanto 

enunciado concreto, que nasce em função de todos os elementos descritos, relacionados às suas 

condições de produção, aos elementos extratextuais e aos seus elementos constituintes: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional.  

Compreendemos que a leitura de uma reprodução de pintura deva partir do estudo de 

suas características, enfatizando sua materialidade, a visual. Essa especificidade do gênero não 

chega a ser mencionada nas comandas de atividade proposta.  

Nenhuma comanda chega a abordar a construção composicional do gênero. Podemos 

visualizar parte dos créditos da imagem, nos cantos superior esquerdo e direito da imagem, mas 
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não a sua autoria, o que poderia ajudar o leitor a pesquisar o autor e compreender o gênero de 

forma situada. Há apenas uma comanda que sugere a observação e, não a leitura, do texto: “1. 

Observe o quadro ao lado e descreva a cena registrada” (COSTA et al., 2012, p. 11). Tal 

estratégia pode sugerir a materialidade do gênero, ao marcá-la discursivamente, com o uso do 

verbo “observar” e não “ler”, sugerindo tratar-se de uma imagem que deve ser, antes de tudo, 

observada atentamente. Mas apenas isso não nos parece suficiente para afirmarmos que a 

atividade explore a construção composicional do gênero. Bakhtin (2003a) nos diz: 

 

Cada texto pressupõe um sistema universalmente aceito (isto é, convencional, no 

âmbito de um dado grupo) de signos, uma linguagem (ainda que seja linguagem da 

arte). [...] em cada texto existe uma série de elementos que podem ser chamados de 

técnicos (aspecto técnico do gráfico, da obra, etc.). (p. 309). 

 

[...] por trás de cada texto está o sistema da linguagem. A esse sistema corresponde 

no texto tudo o que é repetido e reproduzido [...] tudo o que pode ser dado fora de tal 

texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo 

individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol da 

qual ele foi criado). [...] tudo que é suscetível de repetição e reprodução vem a ser 

material e meio (p. 309-310). 

 

Sobre esse tratamento insuficiente e inadequado dedicado ao gênero, podemos tecer 

algumas considerações: primeiro, a linguagem visual do texto é preterida e apagada na 

atividade. Considerar a linguagem, a materialidade do enunciado, seria reconhecê-lo como um 

enunciado concreto, cujas especificidades precisam ser exploradas; segundo, o autor do LDP, 

ao trabalhar essa linguagem, que é própria da natureza do gênero, auxiliaria o aluno-leitor a 

compreender o que é o aparato técnico da pintura – as cores, a iluminação, o traço – como estilo 

do gênero, e o modo como o artista trabalha esse aparato, como o estilo do autor, tornando o 

texto lido, observado, analisado como algo único, singular, ao qual é possível atribuir sentido(s).  

No entanto, as comandas da atividade não levam o leitor a analisar o texto em toda a sua 

riqueza, como um enunciado que, ao mesmo tempo em que é acontecimento – porque único – 

é um elo na corrente da cadeia discursiva – porque pode gerar outros enunciados. 

O conteúdo temático, aquilo que é dizível no gênero, não chega a ser explorado. O 

conjunto das comandas aborda, em parte, a cena retratada na reprodução de pintura – a 

perspectiva das personagens (comandas 2, 3 e 4) e do leitor (5, 6 e 7) – mas não aquilo que a 

cena retrata, naquele contexto da pintura, e o que diz do momento sócio-histórico de sua 

produção.  
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O tema, o sentido do enunciado em estudo, fica a critério do leitor. Sabemos que o tema 

é único e irrepetível e que se realiza entre dois sujeitos, o autor e o leitor, levando em conta o 

universo presumido do leitor, suas experiências e vivências de mundo. Sabemos também que, 

em se tratando de um texto em um LDP, numa seção dedicada à leitura, questões que 

provocassem no leitor o interesse de co-criar com o autor estão no nível do esperado.  

Compreendemos que a leitura (compreensão) de uma reprodução de pintura não se dá 

de modo uniforme com todos os leitores, pois marcas da sua subjetividade podem interferir 

nessa compreensão. Assim sendo, a reprodução de pintura (figura 42) pode provocar uma 

réplica diferente em cada leitor. Este, sujeito do seu discurso, dialoga com o autor e só nessa 

relação dialógica o sentido se desdobra e o sujeito-leitor se constitui e é constituído. Nessa 

relação dialógica que se desdobra entre sujeitos interlocutores reside a possibilidade do emergir 

do tema, da percepção dos efeitos ou da construção do sentido pelo leitor. Entretanto, o exemplo 

analisado não nos permite afirmar que essa possibilidade possa, de fato, de existir, tendo em 

vista a abordagem do gênero pelas comandas da atividade – a autoria é sequer mencionada 

nelas.  

Para Bakhtin/Volochinov (2006, p. 132), “compreender é opor à palavra do outro uma 

contra-palavra”; entretanto, essa compreensão pode não se efetivar, tendo em vista as lacunas 

observadas na atividade, sobretudo a ausência de diálogo com o momento histórico da produção 

do enunciado (figura 42), que possibilitariam o reconhecimento das particularidades de um 

gênero visual e os fios dialógicos (elementos extraverbais) que o constituem. 

As relações dialógicas que se estabelecem entre comandas da atividade e o gênero 

abordado nos parecem da natureza de “submissão/assimilação”, o que nos remete a uma das 

capacidades mais básicas da leitura do texto verbal escrito, qual seja, a “identificação de 

informações”. Ao leitor cabe seguir a orientação do olhar do autor do LDP e assimilar aquilo 

que ele pretende com a estratégia de abordagem do texto, enxergando apenas o que está na sua 

superfície e identificando o que lhe é solicitado. A nosso ver, perceber as relações dialógicas 

constituintes do texto poderia expandir as possibilidades do olhar do leitor para a compreensão 

de que o sentido do gênero estudado não está apenas na identificação de elementos do texto ou 

da descrição da cena. Levar os alunos a perceber os diálogos que se entrecruzam no enunciado 

em estudo permitiria ao leitor extrapolar essa identificação para além daquilo que é visível no 

texto. O visível, nesse caso, parece apagar as possibilidades de percepção do não visível. 
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Importante esclarecer que nosso enfoque está nas formas de abordagem do gênero e no 

modo como podem colaborar com leituras dos textos. Mesmo que focássemos o gênero visual 

e admitíssemos que a perspectiva (o ponto de vista do observador/das personagens etc.) seja 

importante para a análise do visual – afirmação com a qual concordamos – consideramos que 

apenas sua exploração não basta para a compreensão do enunciado. Essa é a razão pela qual 

nomeamos as relações dialógicas estabelecidas entre o texto emoldudador/autores LDP e o 

aluno-leitor como “assimilação/submissão” e não como “compreensão”. 

Tendo em vista a formação de leitores competentes, buscamos compreender como as 

relações entre as formas de abordagem (as comandas da atividade) podem alterar as relações 

enunciativo-discursivas envolvidas no processo de leitura. Dito de outra forma: como o sujeito-

leitor, motivado pelas questões da atividade, pode não só olhar o enunciado visual ou verbo-

visual, mas, sobretudo, enxergar, perceber o projeto discursivo de seu autor, por meio dos fios 

que o constituem, a saber, momento histórico e social, seus possíveis destinatários, a autoria do 

texto e as marcas dessa autoria no enunciado analisado, dentre outros aspectos. 

No que se refere às capacidades leitoras latentes nessa atividade, ou seja, aquelas que 

devem ser estimuladas e desenvolvidas, podemos dizer que o texto parece ser abordado de 

forma a desenvolver capacidades pertinentes ao texto verbal escrito.  

Rojo e Batista (2003) alertam que, a partir de 1990, os livros didáticos passaram a 

receber maior atenção dos seus autores, em função da avaliação do PNLD (desde 1996), no 

entanto mantiveram-se ainda centrados em práticas da cultura escrita. A observação dos autores 

nos auxilia a compreender o motivo de a abordagem da verbo-visualidade nos LDP ainda hoje 

não nos parecer – ou, de fato, não ser – consolidada, já que as atividades propostas ignoram a 

necessidade de especial cuidado com as materialidades diferentes da verbal escrita.  

Sobre isso, percebemos na atividade apresentada na figura 42 que a base de orientação 

para a interpretação/compreensão se concretiza na forma de “localização e identificação de 

informações no texto”, encaminhando o leitor para a assimilação do conceito de “perspectiva e 

posições de narrador”, objetivo a ser desenvolvido no decorrer do capítulo, como podemos 

observar no excerto a seguir:  

 

O que você vai aprender 

# Características principais do conto 

# Foco narrativo 

# Revisão: Substantivo 
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# Determinantes do substantivo 

# Emprego do x e do ch (COSTA et al., 2012, p. 11, grifo dos autores).  

 

Utilizar um enunciado visual ou verbo-visual como alimentação temática para os 

conteúdos a serem trabalhados no capítulo não é inadequado e pode ser muito produtivo. 

Entretanto, não concordamos com a prática de relegar a segundo plano um gênero que possui 

características específicas na sua constituição. Parece-nos contraproducente desconsiderá-las, 

posto que exerçam influência definitiva nos modos de lê-lo. 

A estratégia adotada nessa atividade permite-nos compreender que um enunciado verbo-

visual parece ser usado como pretexto para o ensino de determinado conteúdo, quando ele 

poderia ser engendrado com outros enunciados na busca pelo mesmo objetivo, mas observando 

e reservando o espaço necessário para a visualidade constituinte da materialidade do enunciado 

em estudo. Essa constatação deixa claro que, se antes se usava o texto verbal para o ensino da 

gramática, neste caso o visual serve para o estudo de um aspecto de um gênero específico.  

Desse modo, podemos inferir que, apesar da mudança do material do texto, os autores 

utilizam-se de estratégias leitoras ineficientes para o tipo de texto escolhido e para o tipo de 

leitor que frequenta os bancos da escola, atualmente. Este, exposto a materialidades híbridas, 

posto que navegue na internet e seja, provavelmente, usuário de pelo menos uma rede social 

(facebook, twitter, instagram etc.), tem acesso, na escola, a formas de abordagem de um texto 

visual a partir de velhas práticas, inadequadas para a especificidade do enunciado utilizado. Na 

vida cotidiana, o aluno usa outros procedimentos de leitura para textos como o apresentado; na 

escola, repete práticas que não cabem mais no contexto escolar contemporâneo. 

Rojo e Cordeiro (2004), ao criticarem a perspectiva que toma o texto como objeto de uso 

e não de ensino, afirmam:  

 

[...] esse ensino das propriedades do texto na sala de aula deu origem a uma 

gramaticalização dos eixos de uso, passando o texto a ser ‘pretexto’ não somente 

para um ensino da gramática normativa, mas também da gramática textual, na crença 

de que ‘quem sabe as regras sabe proceder’ [...] faz a abstração das circunstâncias 

ou da situação de produção e de leitura desses textos, gerando uma leitura de 

extração de informações (explícitas ou implícitas) mais do que uma leitura 

interpretativa, reflexiva e crítica, e uma produção guiada pelas formas e pelos 

conteúdos mais do que pelo contexto e pelas finalidades do texto (p. 9-10).  
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De nossa parte, podemos dizer que, embora o texto do nosso exemplo não seja usado como 

pretexto para ensino da gramática, a forma de sua abordagem permite a abstração dos aspectos 

visíveis em sua superficialidade, gerando o que as autoras chamam de “extração de informações 

(explícitas ou implícitas)”, impossibilitando uma leitura crítica e reflexiva. Desse modo, a forma 

de abordagem do texto é guiada mais pelos conteúdos que pelo contexto e finalidades. 

Em relação ao texto escrito, Geraldi (1984) também critica o seu uso como pretexto para 

o ensino da gramática. No exemplo da atividade apresentada na figura 42, observamos algo 

muito semelhante em relação à abordagem do texto visual. Este está lá, mas não é explorado 

em seus elementos constituintes, sendo usado para ensinar outros conteúdos, e suas marcas 

constitutivas parecem minimizadas, ou apagadas e sufocadas.  

Não queremos dizer que um texto visual ou verbo-visual não possa ser articulado a um 

texto verbal escrito e utilizado com fins didático-pedagógicos específicos. Nosso alerta é para 

o desperdício da riqueza de um texto que pode contribuir para a formação crítica do leitor, sendo 

utilizado em uma atividade de leitura sem que as suas potencialidades sejam exploradas.  

A única comanda que pode remeter a um dos elementos do gênero é a no. 1, que orienta 

o leitor a observar o quadro e descrevê-lo, conforme se comprova a seguir: 

 

1. Observe o quadro ao lado e descreva a cena registrada (COSTA et al., 2012, p. 

11). 

 

Comandas do tipo “observe o”, “observe a” podem anunciar a forma composicional do 

gênero, mas não são suficientes para explorá-lo em suas especificidades. Perguntas que não 

apenas levassem o leitor a pesquisar o autor da obra, o momento histórico da produção da 

pintura e suas finalidades, mas também que questionassem o porquê de essa obra vir parar no 

LDP, e para que fins, poderiam auxiliá-lo tanto a responder com mais segurança às perguntas 

que solicitam a descrição da cena, como a compreendê-la, de fato. Isso, sem dúvida, auxiliaria 

sobremaneira a compreensão do conteúdo abordado, foco narrativo. Compreender as 

características do gênero “reprodução de pintura” permitiria ao leitor tanto entender a sua 

função, seus efeitos de sentido, quanto perceber as diferenças entre as características de um 

gênero, cuja materialidade é verbal, e outro, cuja materialidade é visual ou verbo-visual, além 

de suas diferentes formas de abordagem e de leitura.   
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Podemos observar, pelo modo de interferência das comandas da atividade no gênero, 

que as estratégias leitoras utilizadas são ainda as mesmas que aquelas utilizadas para o texto 

verbal escrito. Assim, não é possível destacarmos um cuidado com a especificidade do texto 

que é tomado por objeto de análise, cuja leitura exige estratégias distintas, como aquelas que 

mobilizem o aluno a perceber os tipos de relações dialógicas que constituem o texto visual ou 

verbo-visual. Em nosso exemplo, apenas o visível do texto é tangencialmente enfocado, 

reproduzindo práticas de letramento específicas da cultura escrita e oferecendo ao leitor uma 

relação com o texto que nos parece artificial e muito distante da realidade. 

Como observa Belmiro (2003), da mesma forma que as práticas de letramento evidenciam 

distintos estados de apropriação dos usos da língua por diferentes grupos sociais, as atividades 

com imagens oferecidas pela escola podem produzir determinadas formas de relação com a 

realidade. Isso não significa que os alunos não pratiquem outros procedimentos de interação pela 

imagem. O fato é que não só as imagens, mas a maneira como elas são apresentadas pela escola 

nas atividades propostas, vão propiciar a construção de um determinado mundo de referências. A 

autora nos alerta que  

 

[...] O visível oferecido na escola tende a mascarar a natureza dialógica e polifônica 

das imagens, que tão harmoniosamente interagem com o texto verbal, por exemplo, 

nos livros de literatura infantil (BELMIRO, 2003, p. 307). 

 

Os fios dialógicos que constituem o texto apresentado na figura 42, como o tempo em que 

a pintura foi criada, o momento histórico, o diálogo do autor com esse momento histórico, o seu 

projeto discursivo, os possíveis efeitos de sentido, não são enfatizados em nenhuma das comandas 

da atividade. 

Como bem observa Belmiro (2003), em relação à imagem nos livros infantis, podemos 

dizer que a visualidade, quando introduzida numa obra infantil, o é de maneira harmônica, 

dialogando com o texto escrito e evocando no leitor memórias que o ajudam na construção dos 

sentidos. No LDP, a depender do exemplo expresso na figura 42, podemos dizer que essa 

harmonia entre texto e imagem nos parece bem distante. Se as comandas guiassem o olhar do 

leitor para o contraditório, para o questionamento, para a formulação de perguntas, poderíamos 

dizer que a verbo-visualidade, nesse caso, estaria contribuindo para a compreensão leitora do 

aluno. No entanto, não podemos fazer tal afirmação, porque, a nosso ver, faltam elementos 

fundamentais para a concretização dessa possibilidade. 
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No exemplo em pauta, podemos dizer que as relações dialógicas entre comandas da 

atividade e texto em análise submetem o leitor a um caminho pré-determinado. Além disso, 

parece-nos que a forma de relação dialógica observada não possibilita a aproximação entre leitor 

e autor do texto, tendo em vista o modo de abordagem proposto.  

O visível é parcialmente explorado, e os fios dialógicos que o constituem – o invisível – 

são sufocados e apagados. Desse modo, podemos dizer que a atividade analisada não propicia o 

engendramento das relações enunciativo-discursivas envolvidas no processo de leitura. É possível 

que parte dos objetivos almejados para a atividade seja alcançada, mas, da forma como está 

organizada, parece-nos evidenciar tudo aquilo que é aparato, repetível no gênero, relegando a 

segundo plano tudo aquilo que é irrepetível e singular. Conforme Bakhtin (2003a), tal 

singularidade caracteriza o enunciado e concentra o seu sentido em favor daquilo para o qual foi 

criado.  

O autor ainda nos alerta que repetição e reprodução caracterizam-se como material e meio. 

Assim sendo, na atividade analisada, vimos uma preocupação maior com material e meio, tratados 

como aquilo que é fundamental. Não vimos preocupação com o enunciado vivo, único e singular, 

situado num grande diálogo. A pintura, em sua esfera de produção e de circulação, participa de 

um diálogo maior da época, responde a ele, nasce dele, é uma resposta às vozes desse debate de 

época; portanto, a sua re-produção no LDP deve trazer isso à discussão. Que debate, que diálogos 

são possíveis para aquela época? Quais são os fios dialógicos que constituem esse enunciado? 

Como esses fios podem provocar respostas ao apreciador atual, ou ao leitor (já que está no LDP) 

de nossa época? Que sentidos podem ser construídos? Quais os temas possíveis? 

O diálogo, tal como concebido por Bakhtin e o Círculo, orienta o analista a participar do 

jogo, considerando o enunciado – o texto – como as vozes que precisam ser compreendidas, com 

as quais o leitor deve dialogar. 

O esforço a ser empreendido pelos autores/editores, ao elaborarem a atividade de 

abordagem de um dado texto, no caso, a reprodução de pintura, deve ser o de propiciar ao leitor 

aproximar-se desse texto, das forças vivas de onde ele emerge e com as quais atua, de vivenciá-

las, afastar-se delas, analisá-las de fora com a visão do todo. Esse movimento faz-se necessário 

para que o tipo de relação entre o texto em análise e a atividade não seja de submissão ou 

concordância; antes, que seja de discordância e réplica.  
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Com base em Bakhtin (2003b), pensamos o diálogo na relação com o gênero como uma 

unidade base que o constitui, pois é o diálogo que estabelece a possibilidade de reação na 

alteridade (o eu e o outro) como uma reação da palavra do eu à palavra de outrem. Nessa 

perspectiva, interessa-nos não a palavra passiva, mas a ativa, como ponto de tensão entre sujeitos, 

como vinculada a outros diálogos e com a possibilidade de gerar novos diálogos, o que 

compreendemos como reposta ativa do sujeito. 

No caso apresentado, o enunciado (reprodução de pintura) é visto pelo sujeito leitor, mas 

não há a tensão necessária para a construção dos temas que podem vir a surgir a partir do 

complexo jogo entre palavras de sujeitos, como a tensão necessária para a compreensão ativa e 

criadora.  

Com relação a este exemplo, podemos dizer que o tratamento da materialidade do gênero 

em análise se dá numa relação linear entre as comandas das perguntas (sempre em relação ao que 

é visível no texto) e o texto principal, levando o sujeito a dialogar com este último na relação 

texto a texto (comandas e texto principal) e não na relação texto e grande diálogo, texto e contexto, 

com os fios dialógicos que o constituem. 

No que concerne ao desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades do 

gênero, podemos afirmar que elas não são cumpridas a contento, tendo em vista que as comandas 

da atividade impulsionaram o aluno à observação da imagem, passo importante, mas não 

suficiente para a consideração do visual na relação com os elementos verbais, cuja articulação 

impacta as formas de lê-los. 

No que concerne ao modo de tratamento da materialidade em estudo, podemos dizer que 

as relações dialógicas de assimilação da atividade mobilizam forças centrípetas (porque 

convergem o olhar apenas para dentro do texto), reduzindo as possibilidades de interpretação e 

compreensão do enunciado. Se as relações encontradas na forma de abordagem da atividade 

permitissem o jogo entre forças centrípetas e centrífugas (expandindo o olhar do leitor ora para 

dentro, ora para fora do texto), tais estratégias ampliariam as possibilidades de o leitor deslocar-

se do lugar da passividade, subvertendo aquilo que lhe parece imposto. 
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Exemplo 6: 

 

Figura 43: COL 2. Vol. 7. Capítulo 2. 2012, p. 147-148 

 
  

 

O exemplo apresentado na figura 43 situa-se no capítulo 2, no volume do 7º ano da COL 

2. Trata-se de um texto de abertura do capítulo 2. Todos os textos situados em abertura de 

capítulo na COL 2 objetivam a leitura e compreensão de textos. O gênero mobilizado na 

atividade é uma reprodução de pintura, de Normam Rockwell Museum. Como já observado no 

exemplo 4, neste exemplo, o enunciado visual é antecedido de um pequeno texto, sob o título 

de “Alteridade: exercício de ternura”:  

 

Alteridade (alter = outro): o mesmo que se interessar ou se preocupar com o outro. 

Numa sociedade regida pelo dinheiro, pela competição e pelo individualismo, como 

a nossa, pode alguém dedicar momentos de sua vida ao outro? Será que ainda há neste 

mundo espaço para a solidariedade e a ternura? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 

147). 
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Na sequência, é inserido o enunciado visual que será objeto de análise na atividade. 

Observam-se também, no canto direito da figura 43, os créditos de imagem. Como já 

destacamos no exemplo 4, esse tipo de mesclagem de texto altera o enunciado como um todo, 

fazendo com que um enunciado visual (reprodução de pintura) passe a compor um texto que o 

engloba, já que é enformado pelos autores com a introdução de um texto verbal (como vimos 

no excerto) e só nessa relação intrínseca poderá ser analisado, com objetivos de ser 

compreendido enquanto um enunciado concreto. 

 Acima da reprodução de pintura, observa-se a primeira comanda da atividade verbo-

visual:   

 

Observe com atenção este quadro, do pintor americano Norman Rockwell: (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 147). 

 

Já criticamos comandas do tipo “observe a imagem”, no entanto o fato do verbo vir 

acompanhado da locução adverbial “com atenção” aponta primeiramente um cuidado dos 

autores com um enunciado que requer formas diferentes de leitura. Observar com atenção 

significa considerar a materialidade visual e seus detalhes, o que se confirma na forma de 

abordagem do texto. Todas as comandas seguintes vão retomar o texto em sua materialidade, 

nas minúcias, a fim de propiciar no leitor a apreciação estética. 

No lado direito da figura 43, observamos o texto emoldurador constituído por 10 

comandas. No conjunto de questões que se desdobram na atividade, o enunciado focalizado 

para a análise é a reprodução de pintura, o que nos leva a observar que os autores não 

consideraram o texto inicial como parte integrante do todo do texto. É uma lacuna a ser 

observada, porque demonstra o que está em análise: o enunciado visual e não as partes que o 

constituem.  

Em referência ao trabalho proposto, nessa atividade, para a observação e consideração 

dos elementos visuais do enunciado “reprodução de pintura”, julgamos que ele se realiza de 

forma satisfatória. O conjunto de comandas propicia ao leitor observar os detalhes da cena 

retratada e a refletir sobre ela. No entanto, no que tange à leitura dos elementos verbais que a 

enformam (título e texto introdutório), não são considerados totalmente. 

 Se retomarmos a comanda 7, verificaremos que ela solicita a observação do título do 

quadro, recuperando um dos aspectos verbais fundamentais à construção do significado do 
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enunciado como um todo. Entretanto, o texto introdutório da pintura não é destacado em 

nenhuma das comandas da atividade. Em nossa visão, os autores da coleção, ao enformar o 

enunciado “reprodução de pintura”, optaram por introduzi-lo com um texto cujo tema toca o 

sentido produzido pela pintura. Portanto, desconsiderá-lo é como amputar uma das partes desse 

enunciado re-produzido no livro didático. Como observado no exemplo 4, e também neste, 

podemos dizer que é uma estratégia recorrente dessa coleção: introduzir textos visuais ou verbo-

visuais em aberturas de capítulo com textos introdutórios, provavelmente, como alimentação 

temática, e não retomá-los no texto emoldurador. 

Se compararmos a forma de abordagem da “reprodução de pintura” da COL 1 (exemplo 

5) e da COL 2 (exemplo 6), podemos observar diferenças perceptíveis no que se refere ao modo 

de abordagem do enunciado visual. Neste exemplo, os autores revelam, na forma de enunciar 

as comandas, que compreendem o tratamento diferenciado a ser dado a um enunciado concreto 

que se materializa visualmente, requerendo, por sua vez, estratégias diferentes daquelas 

envolvidas no texto exclusivamente verbal. 

Se notarmos as comandas que se desdobram sobre o enunciado em tela, podemos 

perceber que o verbo “observar” aparece várias vezes nas comandas da atividade. Por exemplo: 

“Observe o quadro retratado” (comanda 2), “observe esses objetos” (comanda 3), “observe esse 

objeto e a expressão do olhar de cada uma das personagens” (comanda 6), “Observe o título do 

quadro” (comanda 7). Se considerarmos também a comanda inicial da atividade, “Observe com 

atenção este quadro”, vamos perceber que o verbo “observar” foi utilizado cinco vezes, em 

número total de 10 comandas. 

Metade das comandas elaboradas na atividade recomendam a observação de um detalhe 

específico do quadro. Mesmo quando esse verbo não é utilizado, o leitor é levado a observar o 

texto para responder a determinada questão, como na comanda que se segue:  

 

8. Com a mão direita, o homem sentado segura a mão do outro homem. 

a) O que esse gesto expressa? 

b) Considerando a data em que a cena ocorre e a condição do homem deitado, 

responda: O que essa visita representa para ele? (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, 

147). 

 

Notamos que o verbo “observar” não foi utilizado no excerto anterior, mas o aluno é 

levado a observar a posição das mãos das personagens, a inferir sobre o significado dos gestos 
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e a considerar o enunciado verbal que acompanha a pintura “Uma reunião de natal (1920)”. 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 147). Nota-se que a observação desse enunciado já fora 

solicitada na comanda anterior (7). 

Ao compararmos a forma de abordagem de uma reprodução de pintura dessa coleção 

com a anterior, notamos diferenças muito grandes. Neste exemplo, observamos que o título da 

tela foi levado em consideração e problematizado nas questões 7 e 8. Esse é um ponto bastante 

positivo neste exemplo. Passemos à comanda 7:  

 

7. Observe o título do quadro. O que esse encontro pode representar para o doente? 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 148). 

 

 No que se refere ao excerto anterior, podemos dizer que a comanda oportuniza ao leitor 

não só recuperar o momento histórico da cena retratada pelo autor, como também o encaminha 

aos temas possíveis entre sujeitos. Como dissemos, no capítulo II deste trabalho, o tema da 

enunciação, para Bakhtin e Volochinov (2006, p. 133), é único, individual e não reiterável: “ele 

se apresenta como a expressão de uma situação histórica concreta que deu origem à 

enunciação”. 

Para os autores, o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas 

do enunciado, mas também pelos elementos não verbais da situação comunicativa. Se 

observarmos o conjunto das comandas, perceberemos que elas vão sedimentando um caminho 

– ao solicitar a observação dos detalhes visuais e associá-los ao elemento verbal ali presentes – 

para que o leitor situe o enunciado em sua amplitude concreta e histórica.  

Outro aspecto positivo da atividade é a possibilidade de o leitor perceber o objeto de 

análise imerso em uma situação de enunciação concreta, única circunstância em que o discurso 

existe, de fato. É no diálogo entre sujeitos – autor e apreciador (em nosso caso, leitor) – que a 

possibilidade da compreensão emerge da situação comunicativa, propiciando ao leitor 

compreender o discurso, como resultado de um evento anterior ao discurso do autor.   

Desse modo, é possível que o leitor perceba a maneira como o sujeito-autor materializa 

esse discurso, por meio da pintura, e como o olhar de outro sujeito – o leitor – é fundamental 

para dar o acabamento da obra. O “natal”, enquanto tema genérico, terá um sentido especial 

para cada um dos apreciadores da pintura. O “natal” associado às imagens retratadas na obra 

terá ainda outra possibilidade de significado.   
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É na relação entre sujeitos que os possíveis sentidos ganham um acabamento, mesmo 

que relativo, já que ele também está ligado ao tema da enunciação. Ao considerarmos o tema  

como sendo único, individual e não reiterável (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006, p. 133)  não 

podemos predizer  qual(is) será (serão) o(s) tema(s) possível(eis), a partir da compreensão do 

enunciado concreto analisado, mas podemos afirmar que a atividade possibilita essa troca de 

turnos entre autor e leitor, mediada pelas comandas de questões, no grande diálogo da vida. Tal 

estratégia, a nosso ver, contribui para a construção dos possíveis temas para o leitor. 

As comandas 8 e 9 podem contribuir para que o leitor observe e perceba, por trás do 

discurso ali retratado, o projeto enunciativo do autor, seu querer dizer, e caminhar para a 

compreensão do enunciado com um todo. 

A alteridade, como categoria desenvolvida pelo círculo, faz-se notar não só a partir do 

título da atividade, “Alteridade: exercício de ternura” (o que, infelizmente, não foi destacado 

pelos autores nas comandas da atividade), à medida que direciona o olhar do leitor para o 

conteúdo temático do enunciado, como também nas possibilidades da intercalação do diálogo 

entre autor e leitor que se desdobra na forma da enunciação construída pelas comandas da 

atividade. Por meio destas, os autores da COL 2 proporcionam o diálogo entre sujeitos, que é 

fundamental na leitura e compreensão de um texto de uma forma ativa – porque mobilizam 

estratégias de observação e leitura, indispensáveis às características do texto abordado; e, 

criadora, porque propiciam ao leitor construir o significado daquilo que vê e considera, 

encaminhando-o para a compreensão do(s) possível(is) efeito(s) de sentido. 

Quanto ao estudo do gênero, podemos dizer que a atividade propiciou a percepção de 

alguns elementos. A construção composicional foi parcialmente abordada. Observamos que os 

autores buscam fazer com que o aluno perceba a materialidade constituinte da reprodução de 

pintura nos elementos visuais que destacam em quase todas as comandas, excetuando-se a 1, 9 

e 10. Mas sentimos nelas a ausência de problematização e mesmo a indicação dos créditos de 

imagem, incluindo a autoria.  

Não observamos nenhuma comanda que fizesse referência ao autor da pintura, no 

sentido de levar o aluno a se perguntar: quem é Norman Rockwell? Quais são as características 

de sua obra? No traço, nas cores, na forma de trabalhar o aparato técnico? Nesse sentido, 

podemos dizer que o estilo do gênero e do autor não foi trabalhado a contento, porque o aluno 

não é levado a, de fato, compreender a pintura em seu momento histórico, os diálogos entre as 
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cores, objetos etc., sua relação com os créditos da imagem e o título da obra, e o modo como 

tudo isso se relaciona com a vida.  

Tal abordagem permitiria ao aluno compreender diferenças entre estilo do gênero e 

estilo de autoria, por exemplo. Além disso, compreenderia que o autor, ao enformar sua obra 

desta e não de outra forma, com essas cores e não outras, com essas personagens e não outras 

etc., deixa marcas implícitas do seu projeto enunciativo-discursivo, cuja compreensão necessita 

da apreciação de um interlocutor, de um outro que a completará, de acordo com a sua visão de 

mundo, suas experiências positivas ou negativas de vida. 

No que se refere ao conteúdo temático, os autores buscaram a reflexão dos alunos acerca 

do tema da pintura, especialmente, nas comandas 1c (ressaltando o vínculo de relacionamento 

entre as personagens), 7 (solicitando a observação do título do quadro e o que esse encontro 

pode representar), 8, 9 e 10. De uma ou de outra forma, as comandas citadas buscaram a reflexão 

do aluno acerca do conteúdo temático da pintura. 

As relações dialógicas que constituem o enunciado visual – a reprodução de pintura – 

são relevadas nas atividades que a acompanham, por meio de comandas que obrigam o olhar 

do leitor a apreciar e a buscar a compreensão do que vê. No entanto, no que se refere às relações 

implicadas entre as dimensões que compõem o texto de abertura, essas não chegam a ser 

expressamente consideradas no texto emoldurador. 

Se deixarmos de lado essa nossa observação, se realmente considerarmos apenas o 

enunciado visual e suas comandas, podemos dizer que, ao contrário da abordagem dada ao 

exemplo de reprodução de pintura analisado da COL 1, as relações dialógicas que se 

estabelecem entre texto emoldurador e texto principal são, a nosso ver, de 

assimilação/compreensão, na medida em que favorecem ao leitor a ampliação da visão de 

mundo, guiando o seu olhar em movimentos vai-e-volta – das comandas ao texto e vice-versa 

– mas também para fora do texto, facultando-lhe o afastamento necessário do objeto para que 

o discurso alheio possa polemizar com o discurso interior do leitor e se tornar palavra viva.  

Nesse momento, acreditamos que a compreensão ativa e criadora pode se efetivar de 

fato, porque envolve o leitor, ao mesmo tempo em que permite o seu distanciamento, a fim de 

processá-la, se assim podemos dizer, e transformá-la numa palavra outra, a palavra do leitor, 

que poderá ser expressa pelo silêncio – em vias de se tornar resposta – ou por discursos orais 

ou escritos, porém novos, que, engendrados ao primeiro, desdobram-se e se tornam outro. 
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No que se refere às capacidades leitoras, a nosso ver, os autores trabalham a contento 

estratégias de observação e consideração do enunciado a ser analisado. Podemos perceber que, 

em muitas questões, o aluno foi levado a observar o quadro, os objetos, o entorno, os detalhes, 

os gestos, as expressões e, também, os elementos verbais implicados na composição desse 

enunciado. Os autores propiciam ao leitor a compreensão do enunciado, em sua materialidade 

constitutiva, embora não tenham considerado os elementos verbais associados a ela, o que se 

constitui como uma lacuna observada neste exemplo.   

Sentimos a ausência de questões que retomem o estilo do gênero e do autor, de forma a 

problematizá-lo. No entanto, se compararmos duas formas de abordagem do gênero 

“reprodução de pintura”, podemos dizer que esta última se concretiza de fato como uma 

atividade que considera o texto como um enunciado concreto, especialmente constituído – 

porque sua materialidade é a visual, mas também se relaciona à verbal (título do quadro) – e 

que exige estratégias leitoras diferentes daquelas envolvidas no texto escrito e para além dele.   

De uma maneira geral, somos de opinião que a atividade pode propiciar a compreensão 

ativa e criadora, especialmente, se atentarmos para o fato de autores dessa coleção darem um 

tratamento especial à análise do enunciado visual. Como apontamos anteriormente, foram 

observadas na atividade analisada algumas lacunas na forma de abordagem do enunciado, mas 

nada que desqualifique o tratamento da materialidade visual. Os autores demonstram que 

consideram a especificidade da dimensão visual do enunciado e buscam auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de capacidades para essas especificidades.  

 

5.1 Retrato da verbo-visualidade nos livros didáticos analisados  

 

Esta seção apresenta o retrato da verbo-visualidade nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa, sob a perspectiva de um olhar dialógico para as duas coleções de LDP analisadas. 

Isso significa que o nosso olhar buscou retratar como a verbo-visualidade está constituindo os 

livros didáticos de Língua Portuguesa. As questões de investigação revelam os objetivos para 

cada zoom nas imagens retratadas. Estamos chamando zoom, o momento em que nossos olhos 

aproximam-se do objeto, a partir de determinado objetivo, a fim de responder às questões da 

tese, a saber: 
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1. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas 

coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental? 

2. Como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 

3. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode 

contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento de 

capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual? 

  Tendo isso posto, esclarecemos que as seções seguintes buscam esclarecer ao leitor o 

lugar da verbo-visualidade nos livros analisados e como ele acaba por determinar os possíveis 

efeitos produzidos, impactando diretamente a forma de apropriação do conhecimento do aluno 

(segundo leitor), interferindo ainda nas possibilidades latentes de formação de leitores, a partir 

de suas atividades, em especial, para a leitura e compreensão de enunciados verbo-visuais.  

Afirmamos que a forma de uso da verbo-visualidade nos livros impacta a formação 

leitora do aluno, tendo em vista, em primeiro lugar, a finalidade didático-pedagógica dos LDP, 

que é sempre a de ensiná-lo a ler determinados textos e a fazer usos desses textos em específicas 

situações de usos da linguagem na vida em sociedade. E, em segundo lugar, consideramos que, 

muitas vezes, o aluno da escola básica pública brasileira tem como único suporte de leitura os 

livros didáticos de Língua Portuguesa, o que requer a produção de materiais cada vez mais 

adaptados aos usos que faz da linguagem na sua vida cotidiana, para que a escola possa de fato 

ser capaz de formar os leitores proficientes, no nível desejado pelos exames nacionais – 

SAEB/Prova Brasil – e internacional – PISA – de proficiência leitora. 

Temos a clareza que o uso do LDP não será o único fator a interferir na formação leitora 

dos alunos. Há um mosaico de razões interferindo nesse objetivo principal. Como as mais 

específicas, podemos apontar: a formação inicial e continuada dos professores, os letramentos 

dos professores, as práticas privilegiadas por esses professores etc. Como fatores mais gerais 

que, em nossa visão, interferem no desempenho do professor e na aprendizagem do aluno, 

podemos destacar a necessidade de revisão salarial dos professores, condições físicas dos 

prédios escolares, dentre outros. No entanto, neste estudo, o nosso olhar está focado em um 

desses pilares, o livro didático de Língua Portuguesa, por compreendermos que ele está presente 

nas salas de aula, interferindo e transformando a relação entre professores e alunos.  
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5.1.2 Primeiro zoom na imagem: os enunciados verbo-visuais nos LDP 

 

 Com a análise do corpus, mapeamos a incidência e posição dos gêneros discursivos 

constituídos no/pelo plano verbo-visual nas coleções 1 e 2. No que se refere à incidência dos 

enunciados verbo-visuais, em ambas as coleções, o gráfico 3, do capítulo IV deste trabalho, 

evidencia uma das regularidades nas coleções, qual seja a semelhança na escolha dos 

enunciados que compõem as coleções de LDP, com incidência geral maior entre os seguintes 

enunciados: ilustração (42,56% - COL 1; 38,37% na COL 2); fotografia (26,01% - COL 1; 

24,69% - COL 2); tira (12,57% - COL 1; 16,10% - COL 2); capa de livro (8,82% - COL 1; 

2,50% - COL 2); anúncio publicitário (1,59% - COL 1; 7,25% - COL 2); e, reprodução de 

pintura (1,66% - COL 1; 3,76% - COL 2). 

Os números acima evidenciam os enunciados incidentes em ambas as coleções, 

excetuando-se aqueles que, em uma ou em outra coleção, tiveram incidência igual ou menor a 

1%. Podemos observar que não houve uma diversidade de enunciados; houve, sim, a predileção 

por esses e não outros, na composição dos livros. Os percentuais encontrados para cada 

“categoria” de gênero discursivo demonstram ainda que as ilustrações, fotografias e tiras foram 

unanimidade na constituição dos livros, apontando para certa predileção dos autores por esses 

enunciados e não outros, na composição dos volumes. Provavelmente, essa escolha esteja ligada 

aos objetivos delineados para cada seção e subseção das coleções. 

No que se refere às ilustrações, temos a destacar que elas se sobressaem, acompanhando 

textos e atividades, o que nos leva a considerar que pode haver algum tipo de coerção editorial 

impactando essa escolha, tais como: influência do edital do livro didático, opção das editoras 

por livros mais ilustrados em função do público-alvo (professores, alunos), dentre outras. Não 

podemos afirmar que tipos de coerções podem estar ligados aos resultados encontrados, tendo 

em vista que não se constituiu objetivo de nossa pesquisa a investigação dos editais do PNLD, 

ficando como sugestão de investigação para futuros trabalhos. 
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5.1.3 Segundo zoom na imagem: o tratamento da verbo-visualidade nos LDP 

 

Para essa questão foi de suma importância investigarmos a posição dos enunciados 

verbo-visuais nos livros, a fim de compreendermos a predileção dos autores e editoras para as 

escolhas dos enunciados verbo-visuais compondo as atividades, bem como a forma de sua 

inserção nos livros. Para atingirmos tal objetivo, criamos categorias para cada posição 

identificada na análise (veja capítulo III). Esse procedimento metodológico nos auxiliou na 

identificação dos enunciados em suas posições de leitura, reflexão linguística, produção de 

textos, aberturas de capítulos etc., revelando uma forte presença dos enunciados visuais e verbo-

visuais numa forma de ilustração das páginas e atividades dos livros (60,69% na COL 1; 

55,81% na COL 2) e da prevalência desses enunciados em atividades gramaticais (11,13% na 

COL 1; 14,22% na COL 2), revelando sua maior inserção nessa posição que na posição de 

leitura (8,89% na COL 1; 8,50% na COL 2).  

No que se refere à inserção de verbo-visuais em atividades gramaticais, julgamos que 

possa estar ligada à exigência do edital do PNLD, que determina o número máximo de páginas 

para as coleções, como podemos visualizar, a título de exemplo, no excerto do Edital de 

Convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o PNLD 2016:  

 

3. Da Caracterização das Obras 

[...] 

3.1.26. O Livro do Aluno nas obras de Letramento e Alfabetização, Alfabetização 

Matemática, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, Arte 

e Livro Regional não poderá exceder o limite máximo de 400 páginas (BRASIL, 

2014b, p. 4, grifos nossos). 

 

Como verificamos no excerto acima, o edital do PNLD determina o número máximo de 

páginas para a coleção de livros didáticos. Se considerarmos que cada coleção é composta por 

quatro volumes, dedicados a cada ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), concluiremos 

que cada volume não poderá exceder ao número de 100 páginas, para obedecer ao item 3.1.26 

do edital. Estamos considerando que tal coerção possa interferir nas escolhas feitas pelos 

autores ao selecionarem os textos que constituirão as atividades, motivando-os à escolha 

daqueles que ocupem menor número de páginas – como os verbo-visuais – e que possibilitem 

o desenvolvimento dos objetivos previstos, com economia de espaço.  
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 No que tange à inserção dos enunciados verbo-visuais em atividades de leitura, pode 

também estar ligada à coerção observada anteriormente, no que se refere ao número de páginas, 

podendo, ao mesmo tempo em que obedeça às limitações previstas na produção dos livros, 

impactar mais fortemente as possibilidades de ensino-aprendizagem das estratégias de leitura 

para esses enunciados. Uma menor inserção de enunciados que conjugam linguagens diferentes 

pode revelar que o lugar da verbo-visualidade nos LDP do Ensino Fundamental com vistas à 

formação de leitores para as especificidades desse texto não está de fato consolidado nas 

propostas didático-pedagógicas dos livros analisados. Esse fenômeno pode estar associado ao 

fato de a leitura de textos verbo-visuais ser ainda um objeto novo (se comparado à cultura de 

leitura de textos escritos) que não haja uma proposta efetiva de trabalho para essa especificidade 

de leitura.  

No que concerne à posição dos gêneros discursivos verbo-visuais nos LDP, o gráfico 4, 

do capítulo IV, revelou, dentre as posições pesquisadas, enunciados na forma de: texto/conceito, 

objeto de análise/leitura, objeto de análise/gramatical; objeto de análise/escrita; ilustração, 

fechamento de capítulo, e composição de outros textos. Revelou, ainda, uma maior incidência 

desses enunciados em posição de ilustração (60,69% na COL 1; 55,81% na COL 2). Tal 

resultado aponta para a presença da verbo-visualidade, nos livros analisados, com a função de 

ilustração. Ou seja, os livros são constitutivamente verbo-visuais, mas grande parte dessa verbo-

visualidade ilustra-os, ao invés de ser utilizada para o desenvolvimento de capacidades leitoras 

coerentes com a natureza híbrida dos enunciados constituídos por essa materialidade.   

É possível observar no gráfico 4 que um percentual muito ínfimo dos enunciados verbo-

visuais foi identificado na posição que mais impacta a formação leitora dos alunos – a de “objeto 

de análise/leitura” – sendo encontrados, no universo pesquisado, apenas 8,89% na COL 1 e 

8,50% na COL 2. Como já anunciamos neste trabalho, dados muito parecidos foram 

encontrados na dissertação de Mestrado (COSTA, 2011), quando investigamos, sob outra 

perspectiva teórica, nos LDP do Ensino Médio, como os gêneros multimodais colaboravam 

para o desenvolvimento de capacidades para a sua leitura. Naquele trabalho, foram encontrados, 

nessa mesma posição, apenas 4,19% do total dos gêneros pesquisados na COL 1, e 8,88%, na 

COL 2.   

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que os percentuais encontrados na 

posição de leitura também foram ínfimos em relação à totalidade pesquisada, permitindo-nos 

inferir que pouco podem contribuir para a formação leitora com vistas à análise das 
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especificidades constitutivas dos textos verbo-visuais. Nossa conclusão se fortalece, se 

considerarmos que os percentuais observados para a posição em leitura dos enunciados verbo-

visuais estão distribuídos em quatro volumes de cada coleção e dedicados a quatro anos da 

formação do aluno. Porém, como dissemos no capítulo IV, acreditamos que número não 

significa qualidade e, por esse motivo, procedemos à análise das amostras selecionadas. 

Importante reforçar que iniciamos a pesquisa de doutorado motivados pelos resultados 

advindos da dissertação de Mestrado (COSTA, 2011). Os dados obtidos e analisados naquela 

pesquisa nos impactaram e nos mobilizaram a investigar os LDP do Ensino Fundamental. Isso 

porque, dadas as lacunas encontradas na forma de abordagem didática dos enunciados 

compostos pela materialidade verbo-visual naquele universo pesquisado – o Ensino Médio –, 

nível de ensino em que se espera que as capacidades leitoras estejam já consolidadas, intrigava-

nos saber se os livros do Ensino Fundamental – nível em que se pressupõem que as capacidades 

leitoras estejam em desenvolvimento – possibilitavam a formação leitora para as 

especificidades requeridas para esse tipo de enunciado – o verbo-visual. Acreditamos que sejam 

os primeiros anos do ciclo básico do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) o lugar em que as 

capacidades leitoras são desenvolvidas e, posteriormente, reafirmadas ou consolidadas no ciclo 

final da educação básica (Ensino Médio) brasileira. 

Diante dos resultados encontrados na dissertação de Mestrado (COSTA, 2011), 

construímos a seguinte hipótese no doutorado: a de que os livros didáticos de Língua Portuguesa 

do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) não propiciariam oportunidades de desenvolvimento de 

capacidades suficientes para a leitura de textos especialmente construídos pela dimensão verbo-

visual e que, portanto, não colaborariam para a formação de um leitor crítico de textos verbo-

visuais nessa fase de ensino. A depender dos resultados apresentados no capítulo IV, podemos 

deduzir que os percentuais ínfimos para os enunciados verbo-visuais, em posição de leitura, 

não indicam uma possibilidade otimista.  
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5.1.4 Terceiro zoom na imagem: a compreensão ativa e criadora do enunciado verbo-

visual no LDP 

 

Neste capítulo procedemos à análise das atividades selecionadas, a partir das seguintes 

categorias: enunciado concreto, relações dialógicas e compreensão ativa e criadora. Ao 

cotejarmos os resultados obtidos, pudemos sistematizá-los da forma que segue: 

 

Tabela 14: Sistematizando os resultados 

Categoria: Enunciado concreto 

Observar se a forma de abordagem dada entre texto emoldurador e texto principal propicia a 

compreensão do enunciado concreto, considerando seus elementos indissolúveis (construção 

composicional, conteúdo temático e estilo); se as formas de abordagem concebem o texto como um 

todo indissolúvel, dando especial atenção à sua materialidade verbo-visual, como única e inseparável.  

O que encontramos? 

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4 Exemplo 5 Exemplo 6 

Não se 

concretiza 

 

Não se 

concretiza 

 

Não se 

concretiza 

Não se 

concretiza 

 

Não se 

concretiza 

 

Não se 

concretiza 

 
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 

-Modo de 

abordagem do 

gênero mais 

próxima de 

uma análise 

textual. 

-Os elementos 

indissolúveis 

do gênero não 

foram 

abordados a 

contento. 

 

-Modo de 

abordagem do 

gênero mais 

próximo de uma 

análise 

enunciativo-

discursiva. Porém, 

há ausências de 

comandas de 

exploração do 

conteúdo temático 

e do estilo. 

 

-Modo de 

abordagem do 

gênero mais 

próxima de 

análise textual. 

-Ausência de 

comandas de 

exploração dos 

elementos 

indissolúveis 

do gênero. 

-As atividades 

não propiciam a 

análise da 

dimensão 

verbo-visual do 

enunciado como 

um material 

indissolúvel.  

-Modo de 

abordagem 

mais próximo 

de uma análise 

textual. 

-Ausência de 

comandas de 

exploração dos 

elementos 

indissolúveis 

do gênero. 

-Modo de 

abordagem do 

gênero mais 

próximo de uma 

análise 

enunciativo-

discursiva. 

Porém, há 

ausências de 

comandas de 

exploração do 

estilo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com base na leitura da tabela 14, podemos inferir, quanto à forma de abordagem 

didática dada aos enunciados verbo-visuais, que nenhum dos seis exemplos analisados revelou 

a consideração do gênero em seus elementos indissolúveis: conteúdo temático, construção 

composicional e estilo. O resultado dessa análise demonstrou que as comandas de atividades 

buscaram problematizar ora o conteúdo temático, ora a construção composicional, ora o estilo, 

mas nunca os três elementos, de forma indissolúvel. 

Bakhtin (2003b) enfatiza que o uso da língua, na vida, efetua-se por meio de enunciados 

concretos, proferidos pelos integrantes de determinado campo de atividade humana (esfera), 

refletindo as condições específicas e finalidades dessa esfera por seu conteúdo temático, pelo 

estilo da linguagem (recursos linguísticos, lexicais etc.) e pela sua construção composicional, 

sendo esses três elementos indissoluvelmente ligados no todo do enunciado. Com base nesse 

autor, acreditamos que não seja possível pensar em um trabalho, a partir de um dado gênero, 

sem considerá-lo como, de fato, ele se realiza na vida.  

Nesse quesito, os seis exemplos demonstraram uma lacuna profunda, na medida em que 

relegam a segundo plano um ou outro elemento do gênero, ao propor atividades para o estudo 

de suas características. Assim, dos seis exemplos analisados, três deles (exemplos 1, 3 e 5) 

aproximaram-se de atividades que buscam uma análise do enunciado mais próxima de uma 

perspectiva puramente textual. Os outros três (exemplos 2, 4 e 6) aproximaram-se da proposição 

de uma análise mais enunciativo-discursiva do texto. Cabe esclarecer que os exemplos 1, 3 e 5 

foram selecionados na COL 1, e os exemplos 2, 4, e 6, na COL 2. Esse dado aponta para uma 

diferença de abordagem dos enunciados verbo-visuais em ambas as coleções, revelando uma 

tentativa, por parte dos autores da COL 2, de apresentar uma proposta didático-pedagógica 

afinada com as orientações do documento oficial que parametriza o ensino da Língua 

Portuguesa na educação básica brasileira – os PCN (BRASIL, 1998) – e com os pressupostos 

teóricos bakhtinianos que o embasam. Quanto a isso, podemos dizer que, embora os autores de 

ambas as coleções tenham afirmado, em seus manuais de orientações aos professores, assumir 

a teoria bakhtiniana nas propostas pedagógicas dos seus livros, o que pode/pôde ser observado 

também nas referências bibliográficas de seus respectivos manuais, os autores não realizam sua 

aplicação a contento. 
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Tabela 15: Sistematizando os resultados 

Categoria: Relações dialógicas 

Verificar se as relações implicadas na materialidade verbo-visual do enunciado são consideradas nas 

comandas da atividade, problematizando os fios dialógicos (como momento histórico-social, 

implícitos, diálogo do autor do texto com o seu interlocutor eleito etc.) constituintes do texto, e, 

qual(is) o(s) tipo(s) de relação(ões) dialógica(s) se estabelece(m) entre texto principal e texto 

emoldurador, a fim de encaminhar o leitor à compreensão dos possíveis efeitos de sentido e não à 

abstração do que está dado na superfície do texto.  

O que encontramos? 

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4 Exemplo 5 Exemplo 6 

Relações 

dialógicas 

Limitadora

s 

Relações 

dialógicas 

Expansiva

s 

Relações 

dialógicas 

Limitadoras 

Relações 

dialógicas 

Limitadoras 

Relações dialógicas 

Limitadoras 

Relações dialógicas 

Expansivas 

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 

-Relação 

dialógica: 

submissão/ 

assimilação. 

- Relações do 

texto 

emoldurador 

com o texto 

principal: 

movimentos 

texto-a-texto. 

-Relação 

dialógica: 

assimilação/ 

compreensão. 

-Relações do 

texto 

emoldurador 

com o texto 

principal: 

movimento

s texto-a-

texto e de 

sujeito 

(leitor) a 

sujeito 

(autor).  

-Relação dialógica: 

submissão/ abstração. 

-Relações do texto 

emoldurador com o texto 

principal: movimentos texto-

a-texto.  

-Relação dialógica: 

submissão/assimilação. 

-Relações do texto 

emoldurador com o 

texto principal: 

movimentos texto-a-

texto.  

 

-Relação dialógica: 

assimilação/ 

compreensão. 

-Relações do texto 

emoldurador com o 

texto principal: 

movimentos texto-a-

texto e de sujeito 

(leitor) a sujeito 

(autor). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A leitura da tabela 15 revela que, dos seis exemplos analisados, quatro deles 

apresentaram relações que nomeamos “submissão/assimilação” (exemplos 1 e 5) ou de 

“submissão/abstração” (exemplos 3 e 4), limitando as possibilidades de aprendizagem das 

capacidades latentes para a compreensão do texto. Os outros dois exemplos (2 e 6) revelaram 

relações de “assimilação/compreensão”, viabilizando a expansão das possibilidades de 

aprendizagem das capacidades latentes para a compreensão do texto.  

Os tipos de relações observadas entre o texto emoldurador e o texto principal – em 

quatro dos seis exemplos analisados – autorizam-nos a afirmar que a maioria dos exemplos 

revelou atividades que buscaram a construção dos possíveis efeitos de sentido numa relação 

texto a texto (do texto emoldurador ao texto principal), deixando em segundo plano os fios de 

extraverbais que o constituem. Nesse caso, a existência de um sujeito autor que materializa, por 

meio do texto, um projeto de dizer endereçado ao sujeito leitor não foi considerada a contento, 

sendo necessários, para tanto, movimentos para fora do texto, o que propiciaria a construção de 

relações entre os sujeitos (autor e leitor) e não entre sujeito e objeto (leitor e texto). 

Observamos tentativas de deslocamento na relação entre o texto emoldurador e o texto 

principal, em busca de se evidenciar o discurso, os diálogos com a vida etc. Porém, tais 

tentativas nem sempre se efetivaram, dadas as lacunas observadas nos exemplos analisados. 

No tocante às relações que se estabelecem entre as linguagens constitutivas dos textos 

(a verbal e a visual), verificamos que o material visual, constituinte da materialidade verbo-

visual dos enunciados pesquisados, foi enfatizado nas questões, mas não na relação com o 

verbal, formando uma única materialidade. Isso implica conceber que os elementos verbais 

articulam-se aos elementos visuais, como um todo indissolúvel. Desconsiderar tal concepção 

significa relegar a segundo plano um ou outro elemento de um texto cujo sentido só poderá ser 

construído a partir da compreensão dessa articulação. Dos seis exemplos, apenas dois (2 e 6) 

revelaram tentativas de reconhecimento das dimensões verbal e visual do enunciado como 

materialidade única e indissolúvel, a verbo-visual. Embora essas tentativas não tenham se 

consolidado efetivamente, as comandas de atividades desses exemplos buscaram sempre a 

observação dos elementos visuais e leitura dos elementos verbais como partes fundamentais 

para a percepção dos efeitos de sentido no texto.  
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Tabela 16: Sistematizando os resultados 

Categoria: Compreensão ativa e criadora 

Observar se o conjunto das comandas propicia ao leitor a construção do sentido do texto, de forma a 

alcançar a compreensão ativa e criadora que, em se tratando de um enunciado verbo-visual, significa 

desenvolver capacidades leitoras para além das exigidas na leitura de um texto verbal, sendo o aluno 

compelido a ver o enunciado, considerá-lo em suas especificidades, relacionando-o aos fios 

dialógicos, entendê-lo e ser impelido a tomar uma posição, respondendo ativamente e de forma 

criadora ao discurso lido.  

O que encontramos? 

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4 Exemplo 5 Exemplo 6 

Não possibilita 

 

Possibilita 

 

Não possibilita 

 

Não 

possibilita 
Não possibilita Possibilita 

Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 

-Não possibilita o 

desenvolvimento 

de capacidades 

para a leitura de 

textos verbo-

visuais. 

-Prioriza 

capacidades de 

localização de 

informações.  

-Não considera o 

enunciado como 

um todo 

indissolúvel. 

-Possibilita o 

desenvolvimen

to de algumas 

capacidades 

para a leitura 

de textos 

verbo-visuais: 

observação e 

consideração 

da 

materialidade 

visual;  

-Lacuna: não 

alcança 

objetivo 

previsto de 

comparação 

entre textos. 

-Não possibilita o 

desenvolvimento 

de capacidades 

para a leitura de 

textos verbo-

visuais.  

 

-Não 

possibilita o 

desenvolvimen

to de 

capacidades 

para a leitura 

de textos 

verbo-visuais.  

-Não avança 

das 

capacidades de 

observação e 

descrição do 

objeto. 

-Não possibilita o 

desenvolvimento 

de capacidades 

para a leitura de 

textos verbo-

visuais.  

-Foco nas 

capacidades de 

leitura para o texto 

verbal. 

-Possibilita o 

desenvolvimen

to de algumas 

capacidades 

para a leitura 

de textos 

verbo-visuais: 

observação e 

consideração 

da 

materialidade 

visual.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A leitura da tabela 16 nos permite inferir que apenas os exemplos 2 e 6 apresentam 

atividades que colaboram para o desenvolvimento de capacidades de observação e consideração 

do enunciado como constituída por uma materialidade especial e indissolúvel, desvelando as 

possibilidades de o leitor construir significados, percebendo efeitos de sentido relevantes para 

a culminação dos possíveis temas. 
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Os demais exemplos (1, 3, 4 e 5) apontaram para tipos de abordagem que consideraram 

em parte as especificidades de um enunciado verbo-visual. Priorizaram comandas do tipo 

“observe o texto”, como se a observação fosse suficiente para compreendê-lo. Essa constatação 

nos permite inferir que as capacidades latentes para a leitura de um texto verbo-visual ficam, 

dessa forma, a depender da formação acadêmica e dos letramentos dos professores. Entendemos 

que o professor deva ser autor de suas próprias atividades; o que criticamos é o fato de as 

coleções não cumprirem a contento o objetivo de, por meio de suas atividades, propiciarem o 

desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades dos textos que inseriram em 

suas propostas de leitura. 

 

5.2 Uma panorâmica da imagem: entre o que vemos e o que esperamos para as propostas 

de leitura  

 

Nesta seção, damos uma visão panorâmica do todo, numa tentativa de unir as pontas e 

dar uma identidade à tese. Tecemos considerações sobre o que se apresenta em termos de 

orientações pedagógicas para o trabalho com a leitura de textos verbo-visuais no documento 

que parametriza o Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras – os PCN (BRASIL, 

1998) –, os descritores do exame de proficiência leitora nacional – SAEB/Prova Brasil – e, 

internacional – PISA, interferindo e determinando o que se espera da proficiência leitora dos 

alunos do Ensino Fundamental, e, por consequência, dos manuais didáticos, da formação 

acadêmica dos professores, do trabalho conjunto da escola, considerando todos os seus atores 

sociais. 

No que se refere aos PCN (BRASIL, 1998), retomamos o que afirmamos no capítulo 1 

deste trabalho. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem-se como um documento de 

referência não só para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas, como também para a 

elaboração de propostas pedagógicas nos livros didáticos que circulam pelas escolas brasileiras. 

Por esse motivo, propusemos um capítulo especial para a apresentação de sua proposta, 

buscando evidências de objetivos previstos para a formação leitora que atente para 

especificidades de textos constituídos por diferentes linguagens e semioses, incluindo o texto 

verbo-visual. 

Verificamos que não foi possível identificar no referido documento qualquer menção 

explícita à necessidade do trabalho com a materialidade verbo-visual do enunciado que 
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considerasse sua especial forma de constituição, exigindo, portanto, um trabalho específico para 

ele. Consideramos a data de edição do documento – 1998 – como um marco para a definição 

de uma direção segura para o ensino da língua materna na educação básica brasileira e como a 

definição de uma política linguística para o ensino-aprendizagem da língua e da linguagem. No 

entanto, destacamos a necessidade urgente de revisão desse documento, inserindo propostas 

que contemplem as novas necessidades de letramentos da sociedade contemporânea, incluindo 

o letramento verbo-visual como fundamental para o desenvolvimento de capacidades leitoras 

para a especificidade de textos constituídos pela materialidade verbo-visual, a fim de permitir 

ao aluno o domínio dessas capacidades. Ou seja, para além de reconhecer uma diferente 

materialidade, espera-se que o aluno seja capaz de compreender como o engendramento de 

diferentes linguagens carrega em si uma arquitetura especialmente pensada para fazer desvelar 

o discurso que se encarna em dado gênero discursivo. Nossa intenção é chamar a atenção para 

a necessidade de formação de um leitor crítico do mundo. Acreditamos que o mundo se 

desdobra no universo do sujeito, por meio de enunciados concretos, que se entrecruzam em 

nosso falar, em nossa escrita e em nossa posição discursiva na sociedade. Nesse sentido, o 

domínio de capacidades leitoras para o texto verbo-visual pode colaborar com a construção de 

um sujeito leitor de mundo, de textos, mas sobretudo de discursos, que compreenda de forma 

ativa e criadora aquilo que lê ou ouve, agindo de maneira responsiva diante dos 

questionamentos que lhe são colocados pelos textos que circulam em sua vida cotidiana. 

De igual maneira, olhamos também no capítulo 1 para a descrição dos níveis de escala 

de desempenho de Língua Portuguesa do SAEB/ Prova Brasil, a fim de compreendermos o que 

tais níveis de escala podem revelar sobre a proficiência leitora do estudante. Para além disso, 

foi possível identificar que, mesmo timidamente, os níveis de escala de proficiência do referido 

exame preveem a avaliação do desempenho do aluno na leitura de enunciados verbo-visuais, 

como gráficos, tabelas, tiras, quadrinhos, como podemos observar nos excertos a seguir: 

 

[...] 

 

Nível 2 – 150 a 175:  

 Inferem informação em texto verbal (características do personagem) e não-verbal 

(tirinha);  
[...] 

 

Nível 3 – 175 a 200:  

[...]  

 interpretam, a partir de inferência, texto não-verbal (tirinha) de maior 

complexidade temática; 
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Nível 4 – 200 a 225:  

[...] 

 Interpretam texto verbal, cujo significado é construído com apoio de imagens, 

inferindo informação; 

 Interpretam história em quadrinho a partir de inferências sobre a fala da 

personagem, identificando o desfecho do conflito;  

[...]. 

 

Nível 5 – 225 a 250: Além das habilidades anteriores, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 

8ª. séries): 

[...] 

 Interpretam texto com apoio de material gráfico; 

[...] 

 

Nível 6 – 250 a 275: 

[...] 

 Interpretam texto a partir de material gráfico diverso (gráficos, tabelas, etc.); 

[...] (BRASIL31, 2011b).  

 

O que podemos concluir é que o exame nacional de proficiência leitora do aluno da 

educação básica avalia a competência leitora do estudante para alguns textos verbo-visuais, mas 

os PCN (BRASIL, 1998) não orientam propostas de trabalho para as especificidades desses 

textos. Podemos observar um descompasso entre o que se estabelece para o ensino da Língua 

Portuguesa – incluindo o ensino da leitura e compreensão de textos, no documento de 

parametrização do Ensino Fundamental – e o exame nacional de proficiência leitora desse nível 

de ensino avalia. Tal dissonância entre os documentos aponta para a necessidade de sua revisão, 

a fim de afinarem seus discursos e contribuírem de forma mais coerente para o trabalho 

pedagógico do professor, o que impactaria sobremodo não só as práticas docentes necessárias 

para as novas necessidades previstas no exame nacional, mas também a produção de materiais 

didáticos mais alinhados com as políticas educacionais vigentes.  

Temos a clareza de que os fatores acima citados não são os únicos responsáveis pelos 

resultados nada satisfatórios dos nossos alunos, no que se refere à proficiência leitora, mas 

trabalhar pela afinação dos discursos dessas instâncias educacionais resultaria num produto, se 

é que assim podemos chamar, mais coerente e mais alinhado às atuais necessidades linguísticas 

dos alunos. 

                                                             

31 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fu

ndamental.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2014. 
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No que tange à produção dos LDP, podemos dizer que as coerções previstas nos exames 

nacionais, tais como Enem e Saeb/Prova Brasil, acabam por influenciá-la, assim como as 

coerções dos editais do livro didático, do mercado editorial, dentre outros fatores. Nesse 

mosaico de forças que se tensionam, constitui-se o LDP tal como o vemos hoje. O mercado 

editorial, na tentativa de atender às exigências dos editais do PNLD, passa a exigir dos seus 

autores propostas didático-pedagógicas que as satisfaçam o que resulta em livros cada vez mais 

visuais, mais ilustrados e com maior inserção de textos visuais e verbo-visuais em atividades 

de leitura e escrita. Atender a tais exigências, a depender dos resultados obtidos neste trabalho, 

não significa que os LDP apresentem mais e melhores propostas de tratamento da verbo-

visualidade, com a finalidade de ensinar os alunos a ler de fato.  

Nosso trabalho não objetiva discutir as políticas educacionais para o ensino de Língua 

Portuguesa, mas seus resultados indicam necessidade de sua revisão, a fim de melhorar o 

cenário da educação linguística proposta pela escola, via livro didático. Este trabalho indica 

ainda, mais diretamente, a necessidade de revisão dos parâmetros de avaliação dos livros 

didáticos aprovados, para plena circulação nas escolas brasileiras, especialmente no que se 

refere à avaliação das propostas pedagógicas para a leitura de enunciados verbo-visuais. 

Sabemos que o investimento para a produção de material didático, por parte do governo federal, 

é significativo, exigindo, por sua vez, maior qualidade das obras aprovadas. Nossa crítica, 

importante esclarecer, direciona-se sempre ao trabalho proposto para a leitura de textos visuais 

e verbo-visuais, por se constituir como o principal objetivo deste trabalho.   

No que concerne aos resultados obtidos na tese, e sistematizados nas tabelas 14, 15 e 

16, observamos lacunas que nos exigem ensaiar um caminho para o professor, sobre quem pesa 

a responsabilidade pelos resultados satisfatórios ou não no desempenho dos seus alunos. Por 

esse motivo, apresentamos, no próximo capítulo, a nossa proposta para as atividades 

pedagógicas de leitura de textos verbo-visuais.  
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CAPÍTULO VI 

 

Uma nova imagem: prática de leitura dialógica de textos verbo-visuais 

 

        

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-

se somente em contato com outro sentido (do outro), 

ainda que seja como uma pergunta do discurso interior 

do sujeito da compreensão. Ele deve sempre contatar 

com outro sentido para revelar os novos elementos da 

sua perenidade (como a palavra revela seus significados 

somente no contexto).  

 

Mikhail Bakhtin32 

 

 

Diante dos resultados obtidos no capítulo V, neste capítulo, apresentamos ao professor 

uma proposta para o trabalho didático-pedagógico de prática de leitura dialógica de textos 

verbo-visuais. Primeiramente, explicitamos as estratégias que, a nosso ver, oportunizam o 

desenvolvimento de capacidades para a leitura da dimensão verbo-visual do enunciado e, a 

título de ilustração, inserimos uma atividade, a fim de demonstrar ao professor a aplicação da 

proposta desenhada nesta tese. Pretendemos com isso deixar o nosso contributo em favor da 

formação de um leitor crítico e reflexivo.  

 

6.1 Primeiras palavras... 

 

Para a proposição de atividades de leitura e compreensão de enunciados constituídos na 

e pela materialidade verbo-visual, há que se considerar, primeiramente, a perspectiva teórica-

metodológica de análise. A proposta de prática de leitura dialógica de textos verbo-visuais 

apresentada neste capítulo está pautada na teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin e o Círculo.  

Partimos da compreensão do texto como parte de uma relação social, histórica e concreta 

que se materializa em um dado gênero do discurso. Este se constitui por seus elementos 

indissolúveis, a saber: construção composicional, conteúdo temático e estilo. O texto é o ponto 

                                                             

32 BAKHTIN, 2003c, p. 382. 
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de intersecção de uma relação dialógica que se dá entre as materialidades que o constituem (os 

signos no interior do texto; as linguagens e as semioses) e entre indivíduos, sujeitos - leitor e 

autor. Sendo assim, as comandas que visem a sua problematização, com vistas à leitura, devem 

partir dessas premissas: um texto verbo-visual exige do analista olhar atento para as relações 

implicadas no engendramento dos elementos verbais e visuais do enunciado, formando um 

único material: o verbo-visual; o texto é resultado da visão de alguém sobre determinado ponto, 

portanto revela um projeto de discurso de um sujeito (o autor) endereçado a outro (o leitor), de 

quem espera uma atitude responsiva. 

Para tanto, em nossa proposição, ao tomarmos o texto como objeto de análise, 

consideramos a existência de um sujeito-autor que dialoga, por meio do texto, com um sujeito-

leitor com capacidades latentes de compreensão e réplica para a elaboração de uma resposta 

crítica ao discurso lido e, de fato, compreendido.  

Dessa maneira, para além das capacidades previstas para a leitura do texto verbal ou dos 

elementos verbais em textos constituídos por outras materialidades, apresentamos as 

capacidades que, a nosso ver, podem ser desenvolvidas a partir da análise/leitura de enunciados 

verbo-visuais, numa perspectiva enunciativo-discursiva, colaborando para o letramento verbo-

visual do aluno:  

 

Quadro 14: Capacidades de leitura dialógica de enunciados verbo-visuais (Continua) 

Estratégias Capacidades de: 

1.  Levantamento de hipótese: antes da apresentação 

do texto, propor, a partir de um recorte (do título, do 

tema etc.), o levantamento de hipóteses sobre o texto 

a ser lido, no que se refere à temática, ao gênero etc.  

Explorar os conhecimentos de mundo.  

2. Observação global do texto: apresentar o texto, 

interrogando os alunos se já viram ou leram textos 

iguais ou similares ao apresentado e em quais 

contextos. Solicitar que façam uma leitura global do 

texto, observando: sua materialidade, traços, cores, 

disposição de elementos verbais e visuais.   

3. Confirmação ou refutação das hipóteses 

previamente levantadas: propiciar questionamentos 

que levem os alunos a retomar suas hipóteses, 

confirmando-as ou negando-as. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 15: Capacidades de leitura dialógica de enunciados verbo-visuais (Conclusão) 

Estratégias Capacidades de: 

 4. Exploração visual de elementos verbais e visuais 

constituintes do texto numa leitura rápida e global, a 

fim de (re)conhecer o gênero discursivo em estudo, 

predizendo sua esfera de produção, circulação e 

recepção, suas condições de produção, perguntando-

se: o quê? Para quem? Com que finalidade? etc. Essa 

estratégia auxiliará também a percepção dos 

elementos constituintes do gênero (a partir de sua 

materialidade).  

Reconhecer a materialidade do texto e identificar o 

gênero discursivo. 

5. Observação e consideração dos elementos 

visuais: buscar perceber de que forma elementos 

como cores, fontes, disposição etc., colaboram para a 

construção de possíveis efeitos de sentido. 

Perceber e compreender o funcionamento da 

linguagem visual no texto. 

6. Apreciação e leitura dos elementos verbais: 

identificar marcas explícitas de um dizer, como 

advérbios, adjetivos, verbos, linguagem figurada, 

créditos de imagem e texto etc., percebendo como elas 

colaboram para a construção de possíveis efeitos de 

sentido.  

Ler e compreender o funcionamento dos elementos 

verbais no texto. 

7. Consideração do engendramento de linguagens 

– verbal e visual – e dos fios dialógicos (momento 

histórico, implícitos, intertextualidade etc.) que 

entrecruzam o texto: conceber esse entrecruzamento 

de forma a revelar características do gênero 

discursivo, como a construção composicional, o 

estilo, o conteúdo temático, e os possíveis temas.  

Considerar e compreender a materialidade verbo-

visual como única, inseparável e impregnada de 

sentido. 

8. Distanciamento do texto: percepção de relações 

entre materialidades, entre textos e entre discursos. 

Propiciar: atividades que levem o aluno a observar o 

texto em sua totalidade, mas, sobretudo, que busque 

dialogar com o sujeito-autor; questões que 

problematizem as condições de produção, o contexto 

de produção, circulação e recepção, momento 

histórico etc., percebendo as maneiras como essas 

informações podem revelar o discurso veiculado pelo 

texto. 

Perceber e ler o discurso veiculado pelo texto e 

ideologias impregnadas. 

9. Compreensão dos efeitos de sentido: ao associar 

todos os elementos constituintes do gênero – suas 

condições de produção, seu contexto de 

produção/circulação/recepção, o interlocutor eleito, as 

finalidades, o momento histórico e a existência de um 

sujeito autor que dialoga com um sujeito leitor – o 

aluno poderá construir o sentido do texto, percebendo 

este último como um todo indissolúvel, de maneira a 

ser compelido a responder ao discurso do autor de 

forma ativa (porque o compreendeu) e criadora 

(porque participa na construção do tema), como um 

segundo autor que atribui significados ao que lê  e 

completa um sentido. 

Compreender o texto de forma ativa e criadora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos quadros 14 e 15, retratamos estratégias que consideramos fundamentais para o 

estudo dos enunciados verbo-visuais, apontando, para cada uma delas, as capacidades latentes 
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a serem desenvolvidas. Importante esclarecer que o quadro de “Capacidades de leitura dialógica 

de enunciados verbo-visuais” deve orientar a elaboração das questões de exploração do gênero 

discursivo verbo-visual, por meio de suas respectivas estratégias de leitura, com vistas ao 

desenvolvimento das capacidades leitoras correspondentes.   

A fim de materializarmos essa proposta, apresentamos, a título de ilustração, uma 

atividade prática que pode e deve ser ampliada e expandida de forma a contribuir efetivamente 

para o letramento verbo-visual dos alunos.  

 

6.2 O planejamento da atividade de leitura  

 

Para a preparação do planejamento da aula, é importante que o professor: 

a) Defina previamente os objetivos da aula: desenvolver capacidades leitoras de enunciados 

verbo-visuais. 

b) Selecione o texto: o professor poderá escolher textos que circulem na internet, em revistas, 

jornais, ou outros suportes, e mesmo grafites por ele fotografados, desde que informe a fonte, 

os créditos do texto, e dê ao aluno a oportunidade, sempre que possível, de contato com o texto 

em seu contexto/fonte de circulação e recepção. 

 Sobre esse aspecto, chamamos atenção à importância de se considerar que o transporte 

de um dado gênero de sua esfera de produção, circulação e recepção habitual para inseri-lo em 

outra, como a escolar, exige do professor (ou autores/editores de LDP) a ponderação sobre as 

transformações sofridas por esse gênero em função do suporte e da esfera por onde circulará, 

interferindo em suas características e finalidades, já que em atividades escolares sua função 

principal é didática. Essas especificidades acabam por exigir daquele que o utiliza (professor ou 

sujeito da ação didática) maior rigor em seu tratamento didático, observando não só as 

características da esfera para onde o enunciado será transportado, mas a forma de didatizá-lo de 

maneira a propiciar ao aluno a percepção das marcas constitutivas desse novo enunciado e dos 

efeitos de sentido provocados por um determinado enunciado em específicas condições de 

produção, circulação e recepção. 

Esse movimento implica uma forma de abordagem diferente, tendo em vista que as 

atividades didático-pedagógicas referentes ao gênero verbo-visual têm a finalidade de ensinar o 

aluno a lê-lo. Assim sendo, o aluno, como interlocutor eleito para determinada atividade, precisa 



242 

 

 

 

compreender essa mudança de finalidade influenciando os efeitos de sentido no texto, em função 

das características constituintes dessa nova esfera de circulação/recepção, a escola.   

Uma pintura exposta ao público em um museu, por exemplo, tem a finalidade principal 

de apreciação estética, posto que nesse locus ela é fundamentalmente arte. Não foi apresentada 

para ser lida, no sentido escolar, mas para ser observada, contemplada e apreciada esteticamente. 

Ao transportarmos essa pintura para a esfera escolar, nesse lugar ela será a re-produção 

de uma pintura, sendo mobilizada didaticamente com uma finalidade específica de ensinar um 

certo público a lê-la, o que exigirá estratégias diferentes de abordagem do seu material enquanto 

texto/enunciado concreto, incluindo a necessidade de dar ao aluno a oportunidade de reflexão 

sobre os fios que tecem esse enunciado e como ele participa do grande diálogo de onde emerge. 

No caso da atividade ora proposta, lembramos que se o professor optar pela seleção de um 

artigo de opinião, por exemplo, de uma revista impressa, importante que dê ao aluno oportunidade 

de contato com o seu suporte original, levando-o a compreender as condições de produção do 

enunciado em análise, tais como: quem escreve, para quem e com que objetivo etc. Essas 

condições interferem na materialização do enunciado, como por exemplo, na escolha do gênero 

discursivo, do léxico, das imagens (no caso, do enunciado visual ou verbo-visual) e na forma 

como o autor trabalha esse material, a fim de concretizar seu projeto discursivo e atingir a 

finalidade prevista.  

Se, ao contrário, o artigo de opinião selecionado pelo professor circula em uma revista 

online, é preciso que propicie ao aluno o acesso ao seu suporte de circulação/recepção habitual, 

a fim de que observe as particularidades do gênero, tais como diagramação, inserção (ou não) 

de imagens dentre outros, em função do seu objetivo e das características do leitor habitual, 

interferindo nos possíveis efeitos de sentido. 

c) Elabore atividades de leitura que contemplem cada uma das estratégias elencadas no quadro 

15, a fim de propiciar o desenvolvimento de suas respectivas capacidades leitoras.  

d) Tendo as etapas anteriores concluídas, organize a atividade. 
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6.3 Prática de leitura dialógica do enunciado verbo-visual: um exemplo 

 

Nesta seção, exemplificamos ao professor a elaboração de uma prática de leitura 

dialógica de textos verbo-visuais, com a finalidade de propiciar ao aluno o reconhecimento e a 

compreensão da dimensão verbo-visual de um enunciado como única e indissolúvel, 

oportunizando o desenvolvimento de capacidades leitoras para as especificidades do texto em 

análise. 

A proposta a ser apresentada não pretende ser uma “receita”, nem recomendamos o seu 

uso com essa finalidade. Ela se constitui como uma forma de demonstrar ao professor como é 

possível elaborar questionamentos de reflexão e compreensão de um texto verbo-visual, 

observando as capacidades leitoras que se pretende desenvolver nos alunos. Isso posto, 

esclarecemos ainda que não se apresenta como uma proposta extensa, nem consideramo-la 

acabada, mas, sim, como questões iniciais possíveis de serem realizadas e ampliadas, de acordo 

com as necessidades de aprendizagem do grupo a quem se destina.  

O gênero selecionado é o “anúncio publicitário” por entendermos que ele está presente 

em diferentes suportes no cotidiano do leitor, seja em revistas, jornais, outdoors, internet, tv 

etc. constituindo-se como uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem de capacidades 

leitoras de textos verbo-visuais. 

Para Campos-Toscano (2009), os anúncios publicitários objetivam a venda de um 

produto, a promoção de uma marca com a finalidade de aumentar o faturamento de uma 

empresa ou fidelizar os seus clientes. Já para Baudrillard (2002, p. 174), “a publicidade tem 

como tarefa divulgar as características desse ou daquele produto e promover-lhe a venda. Essa 

função ‘objetiva’ permanece em princípio sua função primordial”. Somando-se a essa função, 

e por causa dela, a publicidade objetiva também criar desejos e aproximar o enunciatário do 

meio social no qual deseja ser inserido.   

Para atingir tal finalidade, a publicidade se utiliza de diferentes recursos persuasivos. 

Para a produção de uma peça publicitária televisiva, apela-se ao recurso visual em movimento, 

aos diálogos, som etc. como meio de provocar no seu público o desejo de adquirir determinado 

produto, marcando em sua memória o tipo de sensação que pretende imprimir no seu público 

visado, garantindo a persuasão pretendida pela peça publicitária. Para atingir as mesmas 

finalidades, o anúncio impresso necessita de outros recursos, utilizando-se da imagem estática 
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com contrastes de cores e tonalidades, engendrando-os aos elementos verbais escritos, como 

frases curtas e impactantes, a fim de oferecer ao público visado mais que um produto, um modo 

de vida.  

Sendo assim, o anúncio publicitário pode se constituir como uma poderosa ferramenta 

que permita ao leitor perceber os discursos e valores sociais que atravessam o texto. Não se 

trata de solicitar que o aluno encontre no texto o argumento do anunciante, mas de perceber o 

tipo de comportamento, atitude social que o anunciante oferece ao seu público ao promover um 

determinado produto ou marca.  Tal proposta só pode ser efetivada se, para além do texto, o 

leitor puder analisar o discurso por ele veiculado. 

Uma campanha publicitária reúne um conjunto de anúncios constituintes de um projeto 

para determinado anunciante por tempo limitado. Conforme Públio (2008), uma campanha, 

com diversas peças diferentes tem melhor resultado que um anúncio isolado, por mais criativo 

que este seja. 

O anúncio apresentado, a seguir, foi selecionado na internet, no site “Portal da 

Propaganda”, mas também circulou, em 2014, em formato impresso pelas revistas femininas, e 

em formato digital pelo meio televisivo.  

 

Figura 44: Passarela. Anúncio publicitário de O Boticário. 

 

O Boticário. Passarela. Campanha criada pela agência AlmapBBDO. Fev. 2014. Disponível em: 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-boticario-escala-a-

top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga. Acesso em: 28 fev. 2016. 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-boticario-escala-a-top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-boticario-escala-a-top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga
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O anúncio da figura 44 traz uma propaganda de coleção Barroco Tropical, da linha Make 

B. de O Boticário, assinada por Ronaldo Fraga, estilista reconhecido internacionalmente, 

selecionado pelo Design Museum de Londres como um dos sete estilistas inovadores do mundo 

para a exposição Designs of the Year 2014. 

O anúncio em tela circulou no ano de 2014 – mesmo ano da seleção do estilista como 

um dos sete mais inovadores do mundo – em formato digital, como filme para tv e impresso 

para circulação em revistas.  A campanha da qual o anúncio faz parte foi criada pela agência 

AlmapBBD, que apostou na riqueza de detalhes e texturas do estilo literário barroco para a 

composição da peça publicitária.  

Nos anúncios impressos da campanha, as modelos selecionadas dividem página dupla 

das revistas com os produtos da empresa O Boticário. Na figura 44, o anúncio é apresentado 

em página dupla. Na primeira página, a imagem da modelo Carol Ribeiro ocupa todo o espaço 

visual com figurino e adereços sofisticados, com detalhes em dourado, associando a 

exuberância da modelo a uma obra de arte do estilo literário utilizado como conceito da 

propaganda da coleção anunciada. Do outro lado da página, é possível visualizar os produtos 

que compõem a coleção, em uma mistura de cores e texturas que remetem sempre à opulência 

e sofisticação, com predominância do dourado.  

Se visualizarmos ambas as páginas e compararmos as imagens apresentadas, 

verificamos a predominância das cores preta, nas embalagens dos produtos e na roupa da 

modelo, a vermelha e suas tonalidades, nos batons e na cor da boca da modelo, e dourado, nos 

detalhes das embalagens dos produtos, da roupa, dos brincos e no contorno dos cabelos da 

modelo, remetendo a cor e os traços sinuosos ao estilo literário figurado no anúncio.  

No que se refere aos elementos verbais, destacaremos alguns: lê-se logo abaixo da 

logomarca de O Boticário a seguinte frase “Toda a elegância do barroco em uma obra de arte 

repleta de brasilidade: você” – em cor branca, a mesma usada na fonte da linha do produto 

“Make B.”, sugerindo que a mulher, ao usar os produtos Make B, sentir-se-á como uma obra 

de arte barroca. É possível notar o uso de uma linguagem figurada que evidencia o jogo de 

imagens de poder, beleza e opulência a serem produzidas na memória da mulher, público 

visado.  

Do outro lado da página, lê-se o que apresentamos no recorte a seguir:  
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Cada um dos enunciados está grafado em fontes e cores específicas. Observa-se que os 

termos “coleção” e “Barroco Tropical” aparecem grafadas em caixa alta, estando a primeira em 

tamanho menor que a segunda, demonstrando que o que se pretende destacar é o nome da 

coleção. Ambos os termos aparecem em letras douradas. Abaixo delas, o nome do estilista 

Ronaldo Fraga, grafado com a mesma cor (dourada), em fonte mais próxima do que 

conhecemos como letra cursiva, imitando uma assinatura. Visualmente, o formato e a 

disposição desses elementos verbais remetem à ideia de que a empresa anunciante buscou um 

nome de referência para assinar sua nova coleção, que promete deixar a mulher mais bonita, 

cuja presença remeterá aos olhos de todos a visão de uma verdadeira obra de arte.  

A partir desse exemplo, propomos a seguir uma atividade possível, a fim de propiciar o 

desenvolvimento das capacidades leitoras propostas para a leitura dialógica de textos verbo-

visuais. 

 

1. A imagem que visualiza, a seguir, lhe é familiar? Justifique sua resposta. 

 

Espera-se que o aluno associe a imagem apresentada à logomarca da empresa de cosméticos “O 

Boticário”, aos anúncios já vistos em outdoors, revistas, internet etc. É importante que o professor 

anote todas as hipóteses levantadas para serem checadas posteriormente.  

Estratégia(s): Levantamento de hipóteses 

Capacidade(s): Explorar os conhecimentos de mundo.  

2. Você já viu textos como este? Em que situações? 
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O Boticário. Passarela. Campanha criada pela agência AlmapBBDO. Fev. 2014. Disponível em: 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-

boticario-escala-a-top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga. 

Acesso em: 28 fev. 2016. 

 

3. Observe o texto como um todo. Perceba os detalhes visuais, os elementos verbais, leia a fonte do 

anúncio e responda:  

a) Em que situações do nosso cotidiano nos depararmos com textos como esse? 

b) Você consegue visualizar, nesse texto, a imagem anteriormente apresentada? 

4. A observação desse texto confirma as hipóteses levantadas no início da atividade? Justifique sua 

resposta. 

Espera-se que o aluno associe o texto apresentado aos anúncios publicitários já vistos em diferentes 

contextos, confirmando ou refutando as hipóteses anteriormente levantadas. Nesse momento, o 

professor pode apresentar as características do gênero em estudo e explorar suas condições de 

produção. 

Estratégia(s): Observação global do texto e confirmação ou refutação das hipóteses previamente 

levantadas. 

Capacidade(s): Explorar os conhecimentos de mundo; reconhecer a materialidade do texto e 

identificar o gênero. 

 

5. Organizem-se em duplas, observem o texto como um todo e: 

a) descrevam todos os detalhes observados nos elementos visuais, como cores, traços etc. Procurem 

perceber como a mulher e os produtos são retratados e dispostos no texto. 

6. Leiam o enunciado verbal do texto: “Toda a elegância do barroco em uma obra de arte repleta de 

brasilidade: você”, e respondam: 

a) O barroco é um período literário caracterizado pelos contrastes, oposições e dilemas. Pesquisem 

sobre esse período literário, depois releiam o enunciado verbal, observem as imagens retratadas no 

anúncio, e respondam: o que o estilo barroco tem a ver com esse anúncio?  

b) Com os conhecimentos até o momento construídos, observem a imagem, a seguir, nos traços e 

cores dos elementos verbais e respondam: a forma dos traços e das cores disposta na imagem pode 

ser associada ao estilo do período barroco? Como? Que efeitos de sentido essa forma de composição 

das letras produz? 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-boticario-escala-a-top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-capa/40527-o-boticario-escala-a-top-model-carol-ribeiro-para-lancar-make-b-barroco-tropical-por-ronaldo-fraga
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Espera-se que os alunos reconheçam a materialidade verbo-visual do anúncio especialmente pensada 

para atingir determinada finalidade: a venda de um produto que promete a beleza e a sensualidade 

representadas na arte do período barroco para a mulher contemporânea. Além disso, espera-se, 

também, que percebam que as cores e o formato das letras e das imagens retratados no anúncio 

remetem à opulência do período barroco, reconhecendo a forma de se trabalhar os recursos verbais e 

visuais no texto como elementos do gênero, como o estilo e a construção composicional.  

Estratégia(s): Exploração visual de elementos verbais e visuais; apreciação e leitura dos elementos 

verbais. 

Capacidade(s): Perceber e compreender o funcionamento da linguagem visual no texto; ler e 

compreender o funcionamento dos elementos verbais no texto. 

7. O gênero discursivo “anúncio publicitário” tem a finalidade de persuadir um público específico a 

consumir um determinado produto, elegendo-o como um objeto de desejo e de preenchimento de 

uma ausência que pode ser suprida com a aquisição do produto anunciado, fazendo com que o 

consumidor se sinta “completo” e como parte do universo retratado no anúncio. Com base nessas 

informações, responda: 

a) Quem é o anunciante do texto lido e o que ele pretende? 

b) A que público ele se dirige? Que elementos do texto o auxiliaram a responder essa pergunta? 

Espera-se que o aluno perceba que o anúncio é dirigido ao público feminino, mas que também pode 

alcançar outro tipo de público que esteja no perfil desenhado para a propaganda, como um homem 

que queira ver a sua companheira tão linda e provocante como a mulher retratada no anúncio. Ainda 

no horizonte de expectativas da análise, espera-se que o aluno procure no texto elementos visuais e 

verbais que o auxiliem a responder as questões, mas que sobretudo, compreenda os implícitos 

marcados nos elementos visíveis (recursos verbais e visuais, assinatura do texto etc.) e nos invisíveis 

(como o autor que dialoga com o leitor por meio do texto). 

Capacidade(s): Ler e perceber o discurso veiculado pelo texto e ideologias impregnadas. 

 

8. Em dupla, pesquise na internet quem é Ronaldo Fraga. Após a pesquisa, observe atentamente todos 

os elementos estudados nesse anúncio e tente explicar: por que esse estilista foi escolhido para assinar 

a coleção Barroco Tropical da linha Make B. de O Boticário. Que efeitos de sentido você percebe 

no texto, agora, munido de todas essas informações? 

9. Leia o enunciado “Você linda e na moda”. Reflita e responda: você acredita que para uma mulher 

ser linda, como promete o anúncio, ela necessita usar o produto anunciado? Explicite a sua opinião. 

Espera-se que o aluno descubra que Ronaldo Fraga é um estilista com renome internacional, sendo 

considerado pelo Design Museum de Londres como um dos sete estilistas mais inovadores do mundo. 

Sendo assim, a empresa O Boticário faz uma escolha intencional, a fim de oferecer uma coleção que 

faça seu público visado (o feminino) sentir-se persuadido a consumir o produto anunciado e a sentir-

se tão provocante e lindo quanto a modelo retratada no anúncio. O professor pode ainda solicitar que 
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o aluno realize outras pesquisas que julgue relevantes, como buscar informações sobre o período 

literário mencionado no anúncio. 

Capacidade(s): Compreender o texto de forma ativa e criadora. 

 

Culminância da atividade – Como fechamento da atividade, o professor poderá solicitar que os 

alunos se organizem em grupo, pesquisem outros anúncios publicitários, selecionem um, 

analisem o texto, segundo as informações apresentadas neste trabalho, e o socializem com os 

demais colegas, apresentando sua própria análise, observando: o anúncio e seu contexto de 

produção, circulação e recepção, condições de produção, marcas do discurso veiculado etc.   

 

Para Garcia (1988), a linguagem utilizada na publicidade midiática é um meio pelo qual 

o sujeito pode contatar um universo abstrato e idealizado, convencendo-o a “saciar” seus 

desejos mais recônditos por meio de artimanhas encantadoras de sedução. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a linguagem utilizada em um anúncio publicitário não pode deixar de ser 

analisada sob um ponto de vista crítico e ideológico, porque o anúncio publicitário procura criar 

no indivíduo (seu público visado) uma necessidade, inculcando-lhe uma atitude alienadora a 

partir da repetição e da visualização das imagens, interferindo em seu comportamento 

individual e coletivo. Desvelar esse jogo discursivo previsto em textos publicitários é de 

especial importância.   

O que propomos é a desconstrução do texto, a fim de que o aluno perceba as ideologias 

impregnadas para então reconstruí-lo, a partir de uma percepção crítica do discurso que 

perpassa o texto publicitário. Para tanto, num primeiro momento, é possível e necessário que o 

aluno descreva tudo o que percebe no texto, enquanto objeto material, mas, mais importante 

que isso, é que ele ultrapasse a estrutura textual, a fim de penetrar o texto nos fios de diálogos 

que o constituem. Por esse motivo, recomendamos que as atividades sejam elaboradas 

observando esse objetivo principal: o de colaborar para a construção da visão crítica do aluno 

sobre o texto em estudo, visando à formação de um leitor de mundo, antes de ser um leitor de 

textos.  

O professor precisa estar embasado teórica e metodologicamente para enfrentar 

situações inesperadas em sala de aula, instigando o aluno a observar os elementos do texto, 

auxiliando-o a construir inferências importantes para o reconhecimento do gênero em estudo 



250 

 

 

 

como uma forma de dizer algo a outro, por meio de um enunciado concreto específico, que dê 

conta de propiciar a consecução das finalidades do autor. 

A atividade apresentada, neste exemplo, pode e deve ser ampliada, a fim de atingir os 

objetivos pretendidos pelo professor. O que ensaiamos foi uma forma de auxiliar o professor a 

elaborar comandas de abordagem do texto, tendo em vista cada uma das capacidades propostas 

para a leitura de enunciados verbo-visuais. 

Para a leitura dos enunciados constituídos na ou pela dimensão verbo-visual, Brait 

(2013b) considera a necessidade da percepção do engendramento de linguagens (verbal e 

visual) como uma única materialidade, a partir da qual o sentido se desdobra. Desse modo, a 

título didático, propusemos estratégias de observação dos elementos verbais e visuais em etapas 

distintas, como momentos importantes para a percepção dessa interpenetração de linguagens 

como indivisível. Pensar dessa forma significa compreender o enunciado como um todo 

indissolúvel e que a construção de sentido se dá na intersecção entre a materialidade do texto e 

seus fios dialógicos constitutivos. 

Para ensinar os alunos a considerar os enunciados verbo-visuais da forma que propomos 

neste trabalho, temos a clareza da necessidade de ensinar-lhe o passo a passo, já que as 

estratégias e capacidades de leitura para enunciados visuais e verbo-visuais não estão 

consolidadas no seu cotidiano de aluno, como erroneamente deduzimos. Achamos que seja mais 

fácil para ele ler textos que contenham imagens, e isso não é verdadeiro. A cultura da leitura de 

textos verbais escritos é mais antiga em nossa história de leitor que a leitura de textos visuais 

ou verbo-visuais. Tanto é verdade que verificamos dificuldades na proposição de atividades de 

leitura para esses enunciados, como demonstraram os resultados desta pesquisa.  

Importante esclarecer que não se constituía objetivo desta tese a elaboração de proposta 

de prática de leitura de enunciados verbo-visuais. No entanto, diante dos resultados encontrados 

na tese, somados àqueles encontrados no mestrado (COSTA, 2011), nos sentimos obrigados a 

propor ao professor um caminho que o auxiliasse nesse desafio de formar leitores críticos e 

responsivos a partir da análise de textos verbo-visuais. 

Esperamos que esse contributo possa impulsionar o professor a ensaiar seu próprio 

caminho, para além do que propusemos neste capítulo. Enfatizamos que a noção de verbo-

visualidade como materialidade indissolúvel não deve ser entendida apenas como uso de 

recursos visuais e verbais, como aparato técnico na construção de dado texto, mas como uma 
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dimensão do texto impregnada de sentido, especialmente construído pelo autor, que deve ser 

interrogado pelo leitor (por meio da problematização proposta pelas comandas da atividade), a 

fim de compreender os fios que o constituem. Só essa compreensão poderá auxiliar na formação 

de um leitor para além do visível no texto, do leitor de mundo, de maneira crítica, ativa com 

possiblidades de co-criar, elaborando novos enunciados, de forma consciente e autônoma. 

Bakhtin (2003c) nos adverte que o sujeito da compreensão não pode negar ou excluir a 

possibilidade de mudanças de seus pré-conceitos e nem de renunciar a eles, sob pena de 

empobrecer-se. Nas palavras do autor, “no ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo 

resultado é a mudança mútua e o enriquecimento” (p. 378). É nesse sentido que consideramos 

o ato de ler como um momento de compreensão ativa, porque o sujeito leitor entra na arena 

discursiva, dialoga com o sujeito autor, buscando significados para o texto lido. Nessa arena, o 

sujeito leitor participa de uma luta, no sentido de que a palavra se alterna entre sujeitos, em 

busca da compreensão. Por esse motivo, a compreensão é também criadora, pois se expande e 

pode desdobrar-se em novos discursos. 

O que ilumina o texto não é aquilo que o autor materializou em um gênero, mas o que é 

construído no processo de co-criação entre sujeitos – autor e leitor. Nesse momento, o texto 

nasce, de fato, para quem o lê, iluminando os caminhos da compreensão que está por vir. Nesse 

contexto, o que importa não é o texto per si, mas o sujeito que dele se impregna, fazendo nascer 

outros novos enunciados. 

Finalizamos observando que apresentamos uma proposta de trabalho possível com a 

leitura de textos verbo-visuais, com a finalidade de desenvolver no aluno a compreensão 

dialógica do texto, o que implica reconhecer o discurso veiculado por ele, em diálogo entre os 

sujeitos da co-criação e em constante apreciação e réplica, de forma a contribuir para a formação 

de um leitor crítico do mundo a partir dos enunciados que lê, ouve, vê e considera. 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Últimas páginas, mas não últimas palavras  

 

A realidade toda– escreveu o próprio Dostoiévski 

– não se esgota no essencial, pois uma grande parte 

dela se encerra sob a forma de palavra futura ainda 

latente, não pronunciada. 

 

Mikhail Bakhtin33 

 

 

Este trabalho objetivou investigar, numa perspectiva enunciativo-discursiva, o lugar da 

verbo-visualidade nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, por meio 

da análise dos enunciados verbo-visuais constituintes do corpus, buscando compreender como 

a sua inserção e modos de abordagem didático-pedagógica nos livros analisados contribuíam 

para a formação leitora de jovens estudantes da educação básica desse nível de ensino de escolas 

públicas brasileiras.  

Para tanto, buscamos respostas para as seguintes questões de investigação: 

4. Quais gêneros discursivos constituídos no/pelo plano verbo-visual estão presentes em duas 

coleções de LDP do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental? 

5. Como se dá o tratamento da materialidade verbo-visual nos LDP selecionados? 

6. Como o tratamento da materialidade verbo-visual, nas atividades selecionadas, pode 

contribuir para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento de 

capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual? 

Com tais questionamentos, a investigação buscou alcançar os seguintes objetivos:  

1. Identificar os gêneros verbo-visuais presentes nas duas coleções de LDP do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental.  

2. Compreender como se dá o tratamento didático da materialidade verbo-visual nos enunciados 

selecionados pelos autores das coleções de LDP. 

                                                             

33 BAKHTIN, 2008, p. 101 
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3.  Analisar e compreender como o tratamento dado à materialidade verbo-visual, nas atividades 

selecionadas, contribui para a compreensão ativa e criadora do texto e para o desenvolvimento, 

nos alunos, de capacidades leitoras para as especificidades de um enunciado verbo-visual. 

Para tanto, fundamentamos o nosso trabalho na teoria dialógica da linguagem de Bakhtin 

e o Círculo, especialmente, em suas concepções sobre enunciado concreto, relações dialógicas e 

compreensão ativa e criadora, e nos estudos sobre a dimensão verbo-visual do enunciado 

desenvolvidos por Brait34, aliando-os aos estudos sobre leitura (CHARTIER, 1998; ABREU, 

2006), letramento (STREET, 1994, 1995, 2014, apenas para citar alguns), e multiletramentos 

(STREET, 2012, 2014, dentre outros autores). 

 A fim de responder às questões de investigação, buscamos, primeiramente, selecionar os 

livros didáticos de Língua Portuguesa, indicados pelos PNLD 2014, editados em 2012 e 

escolhidos por professores de duas das maiores escolas35 públicas de Cuiabá-MT. Nosso objetivo 

foi o de analisar livros que estivessem em plena circulação pelos bancos escolares das escolas 

públicas mato-grossenses, a saber: Para viver juntos: Português, edições SM (COL 1), e 

Português: linguagens, editora Saraiva (COL 2). 

Como procedimento metodológico, realizamos a descrição dos livros selecionados, 

buscando evidenciar a organização dos volumes de cada coleção, no que se refere aos conteúdos 

selecionados, seções, subseções, evidenciando características do projeto didático-pedagógico, 

nos aspectos relevantes à nossa investigação. Procedemos também, para esse fim, à observação e 

análise dos manuais dos professores de cada uma das coleções, a fim de compreendermos os 

pressupostos teóricos assumidos pelos autores e, posteriormente, buscar nas atividades 

consonância entre o que se propôs nos manuais e o que de fato foi possível encontrar no interior 

dos livros. 

Na sequência, realizamos um levantamento dos enunciados visuais e verbo-visuais 

selecionados pelos autores das coleções, mapeando sua incidência, posição/função nos livros. 

Para tanto, criamos categorias que nos auxiliassem a compreender a função dos enunciados nas 

                                                             

34 Não vamos citar um único trabalho, pois não abarcaria todo o arcabouço construído pela autora, entre artigos 

publicados em revistas, capítulos de livros, conferências e palestras, proferidas em Congressos, Seminários etc., 

bem como aulas e minicursos ministrados nas disciplinas do curso de doutorado em Linguística Aplicada e Estudos 

da linguagem na PUC/SP. Apenas para citar alguns de seus trabalhos: BRAIT (2009, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 

2013b). 
35 Os dados das escolas foram obtidos a partir do Censo Escolar 2011, realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer (SEDUC). Para a seleção dos livros didáticos, escolhemos as escolas públicas que 

possuíam o maior número de alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos). 
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atividades dos livros, sendo elas: “composição de outros textos”, fechamento de capítulo”, 

“ilustração”, “objeto de análise/escrita”, “objeto de análise/gramatical”, “objeto de 

análise/leitura” e “texto/conceito”. 

No tocante à incidência dos enunciados visuais e verbo-visuais, foram identificados um 

total de 1.384 (um mil, trezentos e oitenta e quatro) na COL 1 e 1.118 (um mil, cento e dezoito) 

na COL 2. Observamos nesse universo pesquisado que não houve diversidade de gêneros;  houve, 

sim, a prevalência de uns em determinadas seções e de outros em outras seções (ver capítulo IV), 

sobressaindo-se, numa escala geral, sem identificação de seção ou subseção:  

a) ilustração: 42,56% (COL 1); 38,37% (COL 2) 

b) fotografia: 26,01% (COL 1); 24,69% (COL 2) 

c) tira: 12,57% (COL 1); 16,10% (COL 2) 

d) capa de livro: 8,82% (COL 1); 2,50% (COL 2) 

e) anúncio publicitário: 1,59% (COL 1); 7,25% (COL 2) 

f) reprodução de pintura: 1,66% (COL 1); 3,76 % (COL 2) 

Os demais gêneros encontrados, e não listados acima, tiveram incidência igual a ou menor 

que 1. Inferimos que a escolha de determinados gêneros em específicas seções está ligada aos 

objetivos do capítulo. Por exemplo, encontramos maior incidência das tiras em seções de reflexão 

linguística e menor incidência delas em posição de leitura, indicando que elas podem contribuir 

para o estudo de determinado aspecto do fenômeno da língua, em textos mais curtos e mais 

objetivos para a atividade.  

Posteriormente, buscamos mapear a posição desses gêneros, de acordo com as categorias 

apresentadas acima. Como pudemos verificar no capítulo IV, as posições mais evidentes e 

impactantes apresentadas na tabela 6 foram, em primeiro lugar, a de “ilustração” perfazendo o 

total de 60,69% das ocorrências na COL 1 e 55,81% na COL 2; e, em segundo lugar, a de “objeto 

de análise/leitura 8,89% na COL 1 e 8,50% na COL 2. Tal resultado evidencia que a maior parte 

da verbo-visualidade observada nos livros é utilizada na forma de ilustração de páginas ou 

atividades e a menor parte dela, em atividades de leitura. 

Quanto à posição “ilustração, podemos dizer que esse dado merece nossa atenção, pois a 

maior parte dos enunciados visuais ou verbo-visuais encontrados parece estar incluída nos livros, 

acompanhando outros textos ou atividades, mas não são retomados nos textos emolduradores. Ou 
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seja, eles existem, significam naquele contexto, mas não são considerados, enquanto 

materialidade constitutiva de um gênero, nas comandas de atividades referentes ao texto principal 

que compõem. 

No que tange à mínima incidência dos enunciados verbo-visuais em posição de leitura, 

dados muito parecidos foram encontrados em nossa dissertação de Mestrado (COSTA, 2011). 

Aliando os dois resultados, da tese e do mestrado, podemos concluir que os enunciados verbo-

visuais não se constituem como preferência autoral ou editorial para as atividades de leitura, lugar 

em que, em nossa visão, contribuiriam mais pontualmente na formação dos alunos para a leitura 

de textos especialmente construídos na ou pela materialidade verbo-visual. 

Se considerarmos que cada coleção é composta de quatro livros, dedicados a cada ano do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), concluímos que os alunos estarão pouco expostos a esses 

textos, se dependerem exclusivamente da leitura via LDP. 

Passamos então à seleção das amostras, a fim de compreendermos o tratamento dado aos 

enunciados verbo-visuais e como contribuíam para a formação leitora de estudantes do Ensino 

Fundamental, respondendo, assim, às segunda e terceira questões de investigação. Para isso, 

buscamos observar os gêneros que constituíssem regularidade em ambas as coleções. Os gêneros 

incidentes em ambas as coleções foram dispostos nas tabelas 12 e 13, sendo recorrentes, em 

posição de leitura: anúncio publicitário, fotografia e reprodução de pintura.  

Buscamos, nas coleções, exemplos que representassem regularidade na forma de sua 

abordagem didática, sendo selecionadas duas atividades de cada gênero mais incidente em ambas 

as coleções, conforme mencionados no parágrafo anterior. 

 Dos resultados obtidos na análise das amostras e apresentados no capítulo V, destacamos 

que não houve, no universo pesquisado, uma regularidade que nos autorize a afirmar que as 

coleções realizem o trabalho didático-pedagógico de forma a considerar o enunciado concreto 

verbo-visual como uma única materialidade. Na maior parte das amostras, foram identificadas 

comandas do tipo “observe a imagem”, com algumas tentativas de revelar que os propositores 

das atividades consideravam a materialidade verbo-visual como única e inseparável, mas tais 

tentativas não se efetivaram, tendo em vista as lacunas observadas. 

Essa ocorrência, como vimos nas análises, impossibilitou que o conjunto de questões 

encaminhasse o leitor à compreensão do enunciado em estudo, isso porque não há como 

pensarmos a análise de um texto verbo-visual privilegiando uma única parte de sua constituição 
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(a verbal ou a visual). Refletindo sobre tal ocorrência, podemos deduzir que isso possa acontecer 

porque a análise/leitura do texto verbo-visual tal como concebido por Brait (2013a) – como uma 

dimensão inseparável do enunciado e que apenas dessa forma pode ser compreendida – seja ainda 

muito nova para que a tenhamos assimilado ao ponto de compreendermos que só dessa forma 

podemos propor sua leitura.  

De outra perspectiva, podemos considerar também que a leitura da visualidade e da verbo-

visualidade com estratégias e capacidades definidas para essa especificidade ainda não esteja de 

fato consolidada como as estratégias e capacidades leitoras para a compreensão dos textos verbais 

nos dão a ilusão de estar. A inclusão cada vez mais habitual de textos verbo-visuais nos exames 

do SAEB/Prova Brasil e do Enem com descritores definidos para a avaliação do desempenho de 

leitura dos estudantes, também interfere nessa “necessidade” de inseri-los na vida escolar do 

aluno, por meio dos materiais didáticos a que têm acesso, sem que de fato tenhamos aprendido 

como didatizá-los de forma a propiciar, por meio de sua didatização, o desenvolvimento de 

capacidades específicas para a sua leitura. 

Outro fator que pode estar associado a essa ocorrência é a possibilidade de termos a 

pseudoideia de que seja mais fácil e mais natural aos alunos lerem textos que se materializem por 

outras linguagens e semioses, o que acaba por determinar a inserção da verbo-visualidade nos 

livros, seja na forma de ilustrações ou na constituição dos textos selecionados para as atividades 

propostas, sem que de fato consigamos ainda realizar um projeto real de análise dessa dimensão 

do enunciado. 

Como vimos no capítulo V, quando retomamos o documento basilar da educação básica 

– os PCN (BRASIL, 1998) –, não há lugar para a verbo-visualidade nos objetivos pretendidos 

para a formação leitora do aluno. Com base nesse dado, apontamos para a necessidade de revisão 

do documento, podendo com isso afinar o seu discurso com os exames nacionais (SAEB/Prova 

Brasil e Enem). Estes exames têm exigido dos estudantes capacidades leitoras que a escola parece 

ainda não estar preparada para lhes oferecer, nem para instrumentalizar os professores para essa 

ação – seja por meio do que se apresenta como proposta para o ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa nos PCN (BRASIL, 1998), seja porque esse professor não tenha tido uma educação 

linguística que o preparasse para essa realidade.  

Questionamo-nos no capítulo I se o livro didático, influenciado por vários interesses, 

como a avaliação do PNLD, questões econômicas e políticas, as necessidades do público 

estudante, as orientações das editoras, o edital do PNLD ditando as normas de produção, enfim, 
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a indústria do livro didático, pode oferecer lugar para a verbo-visualidade presente nas coleções, 

mantendo a energia criadora do enunciado, elegendo espaço para a sua apreciação, análise e 

compreensão ativa e criadora.  

Levantamos essa discussão também em função do projeto gráfico do livro, cuja 

formatação implica cortes ou reduções de imagens para que se amoldem às páginas dos livros. 

Essa gama de restrições acaba por explicar algumas das ocorrências observadas na análise: 

primeiro, a inserção de imagens tão reduzidas e de qualidade inferior, a ponto de inviabilizar sua 

leitura completa; segundo, as normas e determinações do mercado editorial funcionando como 

forças coercitivas que limitam o movimento previsto no processo de criação das propostas 

pedagógicas, estabelecendo fronteiras ao poder de criação do autor e editor.  

Por outro lado, considera-se também o desejo dos autores e editores em atender as 

demandas educacionais dos alunos, às determinações dos documentos oficiais de parametrização 

do ensino de Língua Portuguesa, das teorias linguísticas vigentes, de sua própria formação 

acadêmica na tensa luta com todas as outras determinações já citadas, funcionando como forças 

centrífugas que lutam para se estabelecer.  

Nesse complexo jogo de forças centrípetas e centrífugas, é natural que se materialize um 

LDP com lacunas, como as destacadas no capítulo V: no projeto gráfico do livro, nas formas de 

abordagem dos enunciados verbo-visuais, nas tentativas, que nem sempre se efetivam, de 

organização de atividades que propiciem a instrumentalização dos alunos para a leitura de 

enunciados verbo-visuais.  

 Diante de tantas coerções, impactando e modificando os LDP que se apresentam nas salas 

de aula, e dos resultados levantados nesta tese, verificamos a necessidade de avançar do lugar da 

crítica para o da proposição de uma prática de leitura ao professor (capítulo VI) que, de fato, 

procure mobilizar capacidades leitoras para as especificidades do texto verbo-visual, 

oportunizando uma relação do sujeito leitor com o sujeito autor, de forma que o aluno possa se 

colocar, nessa relação de alteridade, como o outro co-criador no processo de construção de 

sentido.   

Importante esclarecer que a proposição de estratégias e capacidades de leitura para análise 

do enunciado verbo-visual não estava prevista em nosso trabalho. Porém, os resultados da tese 

somados aos resultados da nossa dissertação de mestrado (COSTA, 2011), a nosso ver, 

constituem material suficiente para nos convencer de que era preciso avançar do lugar da crítica. 
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Mesmo a crítica que fizemos, procuramos situá-la, demonstrando que reconhecemos a dificuldade 

em produzir materiais didáticos como os que achamos necessário, sem uma afinação nos 

discursos que se entrecruzam na produção dos LDP.  

Esclarecemos ainda que a nossa proposta não teve a intenção de se colocar como completa 

e acabada, visto que pode e deve ser expandida, nem pretendemos que seja utilizada como receita. 

Buscamos elaborar estratégias que possibilitassem o desenvolvimento de capacidades leitoras 

com vistas à compreensão do enunciado lido pelo sujeito-aluno de forma ativa, criadora e 

responsiva. 

Não queremos dizer que, para ser um leitor crítico, o aluno tenha que ler textos verbo-

visuais, mas defendemos que aprender a lê-los, considerando os efeitos de sentido conjugados em 

sua materialidade e nos fios dialógicos que tecem o enunciado, auxilia-o a perceber e 

compreender os discursos implícitos nos textos, os valores, as posições ideológicas etc., de forma 

a responder-lhes criticamente, sendo capaz de elaborar, por sua vez, seus próprios enunciados em 

forma de réplicas ativas e conscientes.  

Isso posto, queremos que este trabalho se apresente como possibilidade de debate na 

defesa pela qualidade dos livros didáticos de Língua Portuguesa, especialmente, no que tange às 

suas propostas para a leitura da verbo-visualidade que os constitui e de abertura ao diálogo para 

a necessidade de revisão dos parâmetros de avaliação dos livros, dando especial atenção às formas 

de abordagem de sua verbo-visualidade constitutiva. Não menos importante é nosso desejo de 

que as discussões aqui levantadas possam servir como contribuição à prática do professor. Assim, 

esperamos que este último seja motivado a produzir, de maneira autônoma, seus próprios 

materiais de trabalho, com base numa práxis sólida e segura, de forma que, ao tomar a palavra na 

proposição de seu próprio material, seja ela, como nos diz Bakhtin (2010), interiormente 

persuasiva e não autoritária.   
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ANEXOS 

 

As imagens inseridas neste trabalho estão no CD-ROM que o acompanha. 
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APÊNDICES 

 

As Planilhas de categorização dos gêneros discursivos presentes nas coleções dos livros 

didáticos estão disponíveis em CD-ROM que acompanha este trabalho.  

 


