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RESUMO
ALMEIDA, J. M. Expressão verbal para quê? Uma imagem vale mais que mil palavras!
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF, 2016.
Este trabalho tem como objetivo fornecer um método para a análise sistemática das atividades
de leitura e interpretação de textos imagéticos presentes no livro didático de Língua
Portuguesa. A partir da análise do livro didático do 1º ano, pertencente a uma coleção
aprovada pelo PNLD, pretende-se discutir três propostas relativas ao trabalho com textos
imagéticos, são elas: a) como ocorre o trabalho com textos imagéticos, uma vez que grande
parte dos livros didáticos atuais possui uma considerável quantidade de conteúdo visual,
manifestadas por meio de cores, fotografias e ilustrações, que o caracterizam como material
multimodal; b) a forma como as imagens realizam intertextualidade entre o conteúdo
linguístico e extralinguístico, com a finalidade do desenvolvimento e fortalecimento de um
posicionamento crítico nos alunos e; c) os elementos socioculturais presentes no livro
didático, se estes visam a capacidade do aluno em ler, interpretar e compreender os sentidos
da imagem como as que circulam nas mídias, a partir de um olhar crítico. Para atingir os
objetivos propostos pretende-se avaliar as atividades que envolvem leitura e interpretação de
textos imagéticos, fundamentando-se para isso nos pressupostos teóricos de Mayer (2001,
2005), Marcuschi (2008), Antunes (2009), Maingueneau (1993, 2004), Orlandi (1987;1998)
Kresse van Leeuwen (2006), entre outros. Considerando que as imagens que circulam em
diferentes veículos e mídias são derivadas das manifestações da linguagem da sociedade atual
e que seu uso se torna cada dia maior, principalmente entre os jovens em idade escolar, seja
nas redes sociais, nos livros didáticos ou mesmo em sua vida cotidiana, o presente trabalho
mostra-se relevante para a verificação da capacidade de construção da criticidade dos alunos
em relação aos textos imagéticos. Ler/interpretar uma imagem exige do leitor, um
conhecimento maior dos recursos da linguagem, uma vez que o uso desse recurso envolve
capacidade de intertextualidade, inferência e criticidade. A partir dos resultados obtidos
percebeu-se que apesar do extenso número de imagens presentes nas atividades de leitura e
interpretação de textos, apenas aproximadamente um terço dessas imagens são de cunho
didático, com conteúdo relevante para as atividades. No que diz respeito a essa modalidade de
letramento, especialmente, em relação aos textos imagéticos, a partir da fundamentação
teórica levantada, em relação ao letramento visual e discursivo, constatou-se que apesar da
importância desse tema, as propostas metodológicas ainda são poucas e muito arraigadas ao
modelo tradicional de ensino, voltado em sua maioria, para atividades de textos narrativos.
Palavras-chave: Livro didático de língua portuguesa; textos imagéticos; multimodalidade.
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ABSTRACT
ALMEIDA, J. M. Verbal expression for what? A picture is worth a thousand words!
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF, 2016.
This work aims to provide a method for systematic analysis of the activities of reading and
interpretation of imagery texts present in the textbook of portuguese Language. From the
analysis of the 1st year textbook, belonging to a collection approved by the PNLD, we intend
to discuss three proposals related to the work with imagery texts, which are: a) how the work
with imagery texts occurs, since a large part of the current textbooks have a considerable
amount of visual content, manifested through colors, photographs and illustrations, which
characterize it as multimodal material; B) The way images do intertextuality between the
linguistic and extralinguistic content, with the purpose of developing and strengthening a
critical position in the students; C) the sociocultural elements present in the textbook, if these
aim at the student's ability to read, interpret and understand the meanings of the image as
those circulating in the media, from a critical eye. In order to achieve the proposed objectives,
we intend to evaluate the activities involving reading and interpretation of imagery texts,
based on the theoretical assumptions of Mayer (2001, 2005), Maruneschi (2008), Antunes
(2009), Maingueneau 2004), Orlandi (1987, 1998) Kresse van Leeuwen (2006), among
others. Considering that the images that circulate in different vehicles and media are derived
from the manifestations of the present-day language and that its use becomes bigger every
day, mainly between the young people of school age, be it in the social networks, the
textbooks or even in its daily life, the present work is relevant for the verification of the
students' ability to construct criticity in relation to the imagery texts. Reading/interpreting an
image requires the reader to have a greater knowledge of the language's resources, since the
use of this resource involves intertextuality, inference and criticality. From the results
obtained, it was noticed that, despite the large number of images present in the activities of
reading and interpreting texts, only about a third of these images are didactic, with contents
relevant to the activities. With regard to this type of literacy, especially in relation to imagery
texts, based on the theoretical foundation raised, it was found that despite the importance of
this topic, methodological proposals are still scarce and very much rooted in the traditional
model of teaching, focused for the most part, to activities of narrative texts.
Keywords: Portuguese-language textbook; Imagery texts; Multimodality.
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1. INTRODUÇÃO
A educação e o uso de tecnologias digitais em sala de aula, de maneira geral, são
temas que vêm ocupando lugar de destaque nas discussões acadêmicas. São também temas de
constante discussão em programas de governo e nos meios de comunicação. Dentro desse
escopo, ocupando um espaço não menos importante, está a discussão a respeito dos déficits de
leitura e os problemas de escrita que, em muitos casos, têm sido classificados como um dos
resultados do mal-uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs.
Grosso modo, o mal do século da sociedade atual pode ser considerado o excesso de
conectividade ou mesmo a dependência das tecnologias digitais e do uso de imagens na
comunicação. Assim, diante de uma realidade onde grande parte da população vive conectada
a algum tipo de rede social, é inevitável a alta exposição e influência das diversas formas de
imagens na sociedade, seja através de propagandas, anúncios, e até os emotions, que acabaram
tornando-se parte integrante, e muito expressiva, da conversa das redes sociais digitais. Outro
aspecto determinante do uso de imagens no dia a dia da população jovem, especialmente
daquela em idade escolar, é a possibilidade de interatividade que as imagens permitem, pois
muitas vezes uma imagem vale mais que mil palavras.
A influência do uso das mídias sociais digitais pode ser percebida nos resultados do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, 2015). Os resultados do PISA
apontaram que dentre os vários fatores que levaram o Brasil a ocupar apenas a 55ª posição do
ranking de leitura, um deles está no fato de os estudantes brasileiros mostrarem melhor
desempenho ao lidar com textos representativos de situação pessoal como e-mails, mensagens
instantâneas, blogs, cartas pessoais, textos literários e textos informativos; e desempenho
inferior ao lidar com textos de situação pública como, por exemplo, textos e documentos
oficiais, notas públicas e notícias.
Os dados comprovam que a interação comunicativa virtual, seja para fins de lazer ou
profissional, tem ganhado cada vez mais espaço na rotina de grande parte da população. Essa
realidade ilustra a importância de se verificar de que maneira os recursos imagéticos estão
sendo usados pela população. Vale ressaltar que esses recursos podem ser usados como um
instrumento de melhoria e aprimoramento da educação.
Na troca de informações, por meio das redes sociais, busca-se quase sempre uma
aproximação da interlocução dialógica. Nesse contexto, as “conversas digitais” há uma
tentativa constante de aproximação do virtual com a forma de diálogo face a face, buscando
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transmitir ideias ou os sentimentos, muitas vezes expressos através de imagens. A interação se
dá numa tentativa de criar uma atmosfera de cotemporalidade, como uma maneira de suprir a
falta da presença espacial (MODESTO, 2007).
A fim de trazer à luz algumas respostas a respeito do uso das imagens na
comunicação, em especial, como tem sido realizada a leitura e interpretação dessas imagens
no dia a dia de discentes do Ensino Médio (EM), o principal objetivo da presente pesquisa é
analisar criticamente o caráter pedagógico do discurso dos textos imagéticos presentes no
livro didático, se sua abordagem didática visa relacionar os conhecimentos linguísticos e não
linguísticos presentes nos textos imagéticos, de forma adequada às diferentes situações de
comunicação social, conforme proposto nos PCN.
A pesquisa referente ao presente trabalho é de cunho interdisciplinar e engloba estudos
relativos à Análise do Discurso (AD) e à Linguística Textual no que concerne à
multiplicidade de leitura; e também à Educação. Optou-se por fazer uma interface entre as
análises do ponto de vista dessas áreas, pois há uma forte relação entre o objeto de estudo da
AD, a linguagem em todas as suas formas de manifestação; à Linguística Textual através dos
textos; e à Educação, na medida em que esta procura acompanhar o processo de ensinoaprendizagem, incentivando e fomentando a autonomia crítica da leitura pelos alunos.
Para responder às questões propostas anteriormente, o presente trabalho teve como
fundamentação teórica, principalmente, os postulados da Análise do Discurso de vertente
francesa, da Linguística Textual e da Educação. Tendo isso em vista, valemo-nos
principalmente de autores Koch, Antunes, Braith, Marcuschi, Costa Val, Moran, Orlandi,
Maingueneau, dentre outros, que orientaram o olhar para o caráter pedagógico do discurso
nos textos imagéticos presentes no livro didático, se sua abordagem didática visa relacionar os
conhecimentos linguísticos e não linguísticos presentes nos textos imagéticos, de forma
adequada às diferentes situações de comunicação social, conforme proposto nos PCN, na
busca por transformar os alunos em leitores autônomos e críticos, podendo transformá-los em
sujeitos transformadores da realidade social, cultural e econômica do país.
A partir dessa fundamentação teórica pretendeu-se evidenciar as características
discursivas dos textos imagéticos, uma vez que esse pode ser considerado um aspecto
simbólico, cuja representação pode significar princípios, forma de organização comunicativa
ou mesmo relevância significativa para um determinado grupo ao qual aquele texto foi
destinado. A partir dessa premissa, ponderou-se sobre as especificidades que envolvem a
leitura verbo-visual, como ocorre o processo de construção de sentidos, a intencionalidade do
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autor, a materialidade do texto e mesmo sobre as possibilidades de ressignificação que o leitor
pode conjecturar (STOKES, 2002).
Os vestígios da intencionalidade do autor podem ser percebidos a partir das marcas
linguísticas e não linguísticas que torna visível o “sentido” do texto verbo-visual ou
imagético. Espera-se demonstrar a riqueza de significados e possibilidades de leitura que o
uso de imagens pode proporcionar, não apenas como recurso ou apoio didático, mas como
uma das linguagens intrincadas no desenvolvimento da percepção/reflexão crítica dos alunos
(ANTUNES, 2009).

Para isso, foi selecionada, dentre as várias possibilidades, uma proposta de trabalho
em torno da avaliação de livros didáticos. A opção por este objeto deu-se por atualmente ser
um dos principais, senão o principal, suporte usado em sala de aula (SILVA, 2011).
Para o desenvolvimento desta pesquisa a principal meta é verificar, selecionar,
quantificar e analisar as imagens presentes nos livros didáticos do ensino médio, bem como
caracterizar o processo de leitura (interpretação e compreensão) destas imagens sua relevância
e função nos livros didáticos do EM da rede pública, e aprovados pelo Programa Nacional do
Livro Didático - PNLD de 2015.
A singularidade deste trabalho encontra-se na inovada/renovada forma de abordar a
relação imagem-texto, considerando que a leitura de imagens, ou letramento visual é uma
nova realidade à qual os professores deveriam se adequar.

1.1 Problema da pesquisa: uma breve contextualização
O nosso cotidiano é permeado por uma infinidade de imagens, móveis e fixas. Elas,
cada vez mais, constituem elementos formadores da nossa forma de pensar, sentir e perceber
o mundo que nos cerca. As imagens conferem sentido ao que vemos e lemos, de acordo com
os significados que atribuímos a elas.
Assim, a partir das observações e leituras prévias sobre a questão do processo de
aprendizagem de leitura e interpretação de textos, em especial da questão do letramento
visual, percebeu-se a recorrência de uso de imagens na articulação das informações da
sociedade contemporânea e o quanto a população é bombardeada, e por vezes influenciados
por esses recursos no cotidiano pessoal, escolar e profissional.
Os dados do PISA 2015 são um reflexo da influência e impacto das mídias digitais na
vida de muitos brasileiros, especialmente àqueles em idade escolar. De acordo com o PISA
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2015, o desempenho do Brasil piorou em leitura e “empacou” em ciências. De acordo com o
relatório da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), “o
progresso do Brasil em incluir alunos na rede de ensino altera negativamente os resultados do
desempenho dos estudantes”. Assim, um dos motivos do mau desempenho do país pode ser
atribuído ao número de alunos de 15 anos na rede em “séries defasadas”.
Ainda segundo os dados do relatório, em 2003, 65% dos jovens de 15 anos estavam
na escola, em 2012, essa taxa passou para 78%. Porém, ainda de acordo com o relatório, uma
parcela desses novos estudantes pertence a comunidades rurais e/ou grupos sociais
vulneráveis, alterando consideravelmente o perfil dos alunos que realizaram o exame em 2012
em relação aos alunos de 2003. Esses dados demonstram que muitos desses estudantes de 15
anos que realizaram o exame, em razão dessa política de inclusão, não estão na série escolar
adequada à sua idade, o que compromete e prejudica o desempenho do país em relação ao de
jovens da mesma idade em outros países.
O relatório apontou também que, em relação à leitura
• Os estudantes brasileiros mostraram melhor desempenho ao lidar com textos
representativos de situação pessoal (por exemplo, e-mails, mensagens
instantâneas, blogs, cartas pessoais, textos literários e textos informativos) e
desempenho inferior ao lidar com textos de situação pública (por exemplo,
textos e documentos oficiais, notas públicas e notícias).
• Itens com textos contínuos foram mais fáceis para os estudantes brasileiros.
Esses textos são definidos por sua organização em orações e parágrafos,
típicos de textos argumentativos, contos e romance, por exemplo. Por outro
lado, itens com textos em formato combinado foram mais difíceis para os
estudantes participantes do Pisa, o que correspondeu, de modo geral, a
índices Delta mais altos. O formato de texto combinado caracteriza-se pela
junção de parágrafos em prosa e listas, gráficos, tabelas ou diagramas.
• Itens que envolveram o aspecto localizar e recuperar informação foram mais
fáceis para os estudantes brasileiros, enquanto itens que envolveram o
aspecto integrar e interpretar foram mais difíceis (PISA, 2015, p. 20).

Diante desses resultados levanta-se algumas questões do uso e funcionalidade do
trabalho com imagens e da linguagem visual no espaço escolar: As imagens podem ser
consideradas um texto? O texto articula uma diversidade de linguagens e dentre elas a
linguagem visual, que é mais do que uma ilustração? Como elas são tratadas nos livros
didáticos? E como podem contribuir para estimular o hábito de leitura? Os alunos estão sendo
preparados para “ler” e interpretar todo esse universo de imagens ao qual os alunos estão
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expostos? Quando usadas em uma avaliação, as imagens são de fato compreendias e
interpretadas de forma crítica ou são percebidas apenas como um recurso ilustrativo?
Em síntese, a questão-problema desta pesquisa é: Em relação ao papel da imagem
nos livros didáticos, ela é apresentada de forma a auxiliar no desenvolvimento da leitura
e interpretação discursiva das atividades?

1.2 Hipóteses
Tendo em vista que os alunos do ensino médio, em sua maioria, estão, de alguma
forma, expostos às mais diversas formas de imagens, seja por meio de redes sociais, mídias
digitais, internet ou outras formas, levanta-se a questão da realidade que cerca o aluno fora da
escola e a maneira como os textos não verbais são conduzidos em sala de aula.
Acredita-se que as questões que utilizam imagens concomitantemente aos textos
verbais podem estar, de certa maneira, negligenciando a relevância da informação contida
nos textos não verbais, relegando-os à função, muitas vezes, estritamente decorativa.
O texto, independentemente de ser oral ou escrito, verbal ou não verbal, deveria
ultrapassar o limite do parafrástico tornando-se polissêmico. Contudo, acredita-se que esse
processo não acontece naturalmente. O que se percebe é que a leitura de imagens, apesar
de muito presente no cotidiano dos alunos do EM, normalmente não ultrapassa a
percepção do óbvio. Não são questionados quais os tipos de diálogos poderiam ser
estabelecidos naquele contexto. Na maioria das vezes não ocorre uma “dialogicidade” ou
alusão a outras possibilidades interpretativas, subjacentes ao que foi inicialmente apresentado.
Em partes, acredita-se que uma “quebra” no plano de desenvolvimento do processo de
aquisição de leitura e interpretação de textos, uma vez que no Ensino Fundamental I a criança
é iniciada no processo de alfabetização principalmente por meio de imagens. Porém, ao entrar
no Ensino Fundamental II o sistema de utilização de imagens é bruscamente interrompido em
prol de um sistema exaustivamente verbal. Assim, o uso concomitante de textos verbais e não
verbais no ensino de leitura e interpretação de textos só seria retomado no ensino médio,
comprometendo o desenvolvimento dessa competência em razão da lacuna ocorrida no
trabalho com uso de imagens.
Desta forma, a dificuldade de relacionar as informações, ou contextualizá-las também
pode ser um problema de falta de conhecimento prévio, o que culmina na terceira hipótese, o
trabalho com textos imagéticos é insuficientemente abordado nos livros didáticos do
ensino médio.
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Diante do exposto apresenta-se a relevância do presente estudo e a importância de
levar os alunos do EM a ter contato com o texto imagético ou verbo-visual, especialmente a
partir do olhar da Análise do Discurso. O desenvolvimento da competência da leitura
discursiva deveria ajudar a explorar, cultivar e aumentar o olhar crítico desses alunos sobre os
diversos textos que circulam na sociedade, sejam eles impressos ou digitais.

1.3 Objetivo
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar criticamente o caráter pedagógico do
discurso dos textos imagéticos presentes no livro didático, se sua abordagem visa relacionar
os conhecimentos linguísticos e não linguísticos presentes nos textos imagéticos, de forma
adequada às diferentes situações de comunicação social, conforme proposto nos PCN.

1.3.1

Objetivos Específicos

Mais especificamente pretende-se:
✓ Analisar e discutir o uso e o quantitativo de imagens em um livro didático de
Língua Portuguesa do 1º ano, aprovado pelo PNLD, do ponto de vista do
letramento visual e discursivo;
✓ Caracterizar como ocorre o processo de leitura (interpretação e compreensão) das
imagens, analisando sua relevância e função nas atividades nos LD;
✓ Contextualizar o que dizem os PCN sobre a questão do trabalho com a diversidade
textual em sala de aula;
✓ Apontar e examinar a forma como as imagens realizam intertextualidade entre o
conteúdo do livro didático e fatores ou acontecimentos extratextuais, se estes visam
a capacidade do aluno em ler, interpretar e compreender os sentidos da imagem
com um olhar crítico;
✓ Apresentar uma proposta para o trabalho com textos imagéticos na sala de aula,
potencializando seu uso no processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as
qualificações necessárias apontadas pelo PISA 2015.
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1.4 Justificativa e relevância da pesquisa
De acordo com o resultado do PISA 2015, o desempenho do Brasil piorou em leitura e
'empacou' em ciências, ocupando apenas a 55ª posição do ranking de leitura. A classificação
do Brasil ficou abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. Segundo o
relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), parte do
mau desempenho do país pode ser explicado pela expansão de alunos de 15 anos na rede em
séries defasadas.
Apesar do resultado claramente negativo sobre a avaliação do PISA 2015, os
problemas na educação e na formação de professores são temas que têm ocupado lugar de
destaque nas academias e são também temas de constante discussão em programas de
governo e nos meios de comunicação.
A persistência na discussão do assunto se consolidou principalmente a partir da década
de 1990, marcada por várias reformas, em especial, quando o Ministério da Educação – MEC,
publicou documentos para a educação básica e para a formação de professores, voltados para
a política nacional (BRASIL/ MEC/ SEF/ COEDI, 1994a). Em 2007, por exemplo, o MEC
lançou o primeiro Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 1, esse
projeto tinha por objetivo, em cinco anos, possibilitar a conclusão do Ensino Superior de
cerca de 330 mil professores que atuavam na educação básica sem graduação, o que não
aconteceu.
Mesmo com as reformas e novas propostas do MEC a formação de docentes para atuar
no nível da educação básica ainda é um grande desafio para as universidades públicas do país.
Isso porque o cenário educacional apresenta déficit de profissionais que tenham como base de
formação a relação entre teoria e prática, ou seja uma formação técnica-científica-cultural
capaz de propiciar o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais das competências do
trabalho. Tais desafios constituem-se no artigo 61 da lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, fundamentos da formação dos profissionais da educação.
Em razão dessas circunstâncias, encontra-se um grande número de trabalhos
acadêmicos voltados para uma busca por metodologias de ensino condizentes com a realidade
social e educacional dos alunos. Todavia, a questão da formação inconsistente dos educadores
e sua falta de habilidade em determinados assuntos, às vezes, é deixada em segundo plano.
1

Informações disponíveis no portal do MEC em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13583&Itemid=971
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Sobre essa questão, vale ressaltar que não se pode ensinar sobre um assunto que não se
domina (ANTUNES, 2009).
De acordo com o PISA (2015), por exemplo, os estudantes brasileiros mostraram
melhor desempenho com textos representativos de situação pessoal (e-mails, mensagens
instantâneas, blogs, cartas pessoais, textos literários e textos informativos) e desempenho
inferior ao lidar com textos de situação pública (textos e documentos oficiais, notas públicas e
notícias). Os textos contínuos, com organização estruturada em orações e parágrafos, típicos
de textos argumentativos, contos e romance, foram mais fáceis para os estudantes brasileiros.
Já os textos em formato combinado, caracterizado pela junção de parágrafos em prosa
e listas, gráficos, tabelas ou diagramas, foram mais difíceis para os estudantes. Porém, os
textos combinados, de modo geral, correspondiam a índices de desempenho mais altos.
Questões que envolviam localização e recuperação de informação foram mais fáceis para os
estudantes brasileiros, enquanto aqueles que envolviam integração e interpretação foram
mais difíceis (PISA, 2015). Esse cenário não só justifica como também evidencia a
importância de pesquisas relativas ao ensino de leitura e interpretação de textos,
especialmente imagéticos ou combinados, no ensino médio.
Diante dessa realidade, acredita-se que uma boa desenvoltura e capacidade de leitura,
interpretação e compreensão de textos visuais torna-se cada vez mais relevantes na formação
dos alunos do EM. Ler/interpretar uma imagem deveria exigir do leitor, nesse caso alunos do
ensino médio, um conhecimento maior dos recursos da linguagem, uma vez que o uso desse
recurso envolve capacidade de intertextualidade, inferência e criticidade.
Logo, a importância do presente trabalho justifica-se pela necessidade de
verificar/discutir o papel que a imagem tem ocupado no processo de desenvolvimento da
leitura e interpretação dos textos imagéticos, bem como verificar a forma que o
desenvolvimento dessa competência está sendo estimulada nos livros didáticos do ensino
médio, da rede pública.
Portanto, espera-se que o presente trabalho contribua para a elaboração de propostas
metodológicas direcionadas ao trabalho com mídias, textos imagéticos, manifestações do
discurso entre outros recursos da linguagem, uma vez que essa é a realidade que permeia os
jovens do EM, e é sobre ela que eles precisam desenvolver uma leitura mais crítica, já que
imagens dominam o cenário urbano e cotidiano.
A partir das questões levantadas considera-se que os objetivos foram traçados,
norteando o caminho a ser percorrido, incluindo nele seus percalços, possibilidades e desafios
a serem solucionados.
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1.5 Estrutura do documento
Na primeira parte foram apresentadas as inquietações que instigaram a pesquisa, as
escolhas que delinearam o objeto, a justificativa da relevância da presente pesquisa bem como
os objetivos a serem alcançados.
Na segunda parte a intenção é pontuar conceitualmente as questões a respeito do
ensino médio no Brasil, o ensino de língua portuguesa, o ensino de textos, a questão do
trabalho com gêneros textuais em sala de aula, e uma breve conceituação de letramento
visual. Foram utilizadas as proposições Dubois (2007), Koch (2003), Antunes (2003, 2009),
Marcuschi (2012), Travaglia (2002), Rojo (2005), Dionizio (2005) entre outros, e também os
PCN, e a LDBEN/1996. Neste primeiro momento, a intenção foi situar o leitor acerca das
especificidades do momento sócio histórico e a maneira como encontram-se as propostas para
o ensino de língua materna no EM brasileiro.
Na terceira parte, a intenção é delimitar conceitualmente alguns dos princípios da
Análise do Discurso, apresentando abordagens teóricas sobre o tema com as propostas de
Bakhtin (1995, 2003), Charaudeau, & Maingueneau, Foucault (1998), Maingueneau (1993,
2004), Orlandi (1987, 1998, 2009), dentre outros. Após breve esclarecimento da tese de cada
autor, pontuou-se algumas questões em cada uma delas, haja vista que a análise de ideologias
tem sido um assunto discutido também no contexto do livro didático, por parte dos teóricos
educacionais. Sobre essa questão, vale ressaltar que a ênfase quase sempre é no texto escrito e
na sua composição como um todo. Todavia, as pesquisas sobre as imagens presentes e
veiculadas pelos livros didáticos vem causando inquietação entre pesquisadores,
especialmente, pela lacuna que aparentemente precisa ser complementada. A preocupação
com o uso didático e tratamento pedagógico das imagens nos livros didáticos se deve ao fato
de as imagens serem um forte instrumento portador de concepções e valores característicos do
entendimento de mundo de seu autor.
Na quarta parte, são apresentados alguns pressupostos relacionados à construção, à
função e importância da imagem no ensino de língua portuguesa. Também são brevemente
apresentadas informações sobre o Programa Nacional do Livro Didático/PNLD, sobre o
processo para aquisição e utilização dos livros didáticos, sobre a maneira como é realizada a
orientação ao uso de imagem no Guia do Livro Didático de Língua Portuguesa, e a avaliação
desse item em 10 livros didáticos de LP.
Na quinta parte é apresentada a metodologia que compõe a estrutura como foi
realizada a seleção dos dados, bem como os critérios de análise do material de acordo com as
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teorias adotadas, são elas: Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia de Mayer (2001,
2003) e teoria relacionada à Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006).
Na sexta parte, ao final deste percurso, são apresentados ao leitor os resultados obtidos
na análise dos dados. A partir da avaliação do objeto foram listadas algumas possibilidades de
enfoques que poderiam ser abordados nos Livros didáticos do ensino médio, levando em
conta o relatório do PISA (2015). A proposta aponta alguns critérios que poderiam ser
levados em conta na construção e avaliação dos livros didáticos de língua portuguesa do
ensino médio.
Por último, são apresentadas as considerações finais, pontuando a importância de um
novo olhar para esta temática, a sua relevância no desempenho escolar dos estudantes do
ensino médio, bem como para sua formação como sujeito, cidadão e leitor crítico e reflexivo.
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2. ESTUDOS SOBRE O ENSINO MÉDIO NO BRASIL
2.1 O Ensino Médio brasileiro
O termo Currículo (concepção e princípios) só aparece no Brasil nas reformas
educacionais entre as décadas de 1920 e 1930, período que o país passava por forte processo
de urbanização e industrialização. Neste mesmo período o país sofria forte influência dos
Estados Unidos e, logo, seu modelo tecnicista de educação foi adotado, deixando de lado as
práticas humanísticas utilizadas até então.
O currículo é um elemento prescritivo que deve ser seguido e cumprido por
determinado grupo ao qual ele foi direcionado. Assim, de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) essa é uma ferramenta da cidadania
democrática, que foi criada com o objetivo de abarcar conteúdos e estratégias de
aprendizagem que preparem o sujeito para ter desenvoltura na vida em sociedade, nas
atividades laborativas e em experiências subjetivas, integrando “homens e mulheres no
tríplice universo das realizações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva” (PCNEM,
1999, p. 29).
Diante das diferenças das práticas educacionais adotadas no país, principalmente entre
a educação privada e pública, fez-se necessária a criação de um objeto que regulamentasse o
modelo de educação. Nesse contexto, em 1998, houve uma reformulação do Ensino Médio
(EM) no Brasil, estabelecida pela LDBEN/1996, regulamentada através das Diretrizes do
Conselho Nacional de Educação e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de
concretização curricular. São uma referência nacional para o ensino
fundamental; estabelecem uma meta educacional para a qual devem
convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais
como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada
de professores, à análise e compra de livros e outros materiais didáticos e à
avaliação nacional. Têm como função subsidiar a elaboração ou a revisão
curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as propostas e
experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das
escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material
de reflexão para a prática de professores (PCN, 1997, p. 29).

O principal objetivo na criação dos PCN, é que ele funcionasse como elemento
catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, mas sem
pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem
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no País. Os PCN apontam quais os conhecimentos e competências os alunos devem apreender
em cada estágio de ensino, mas não qual o conteúdo e o método que esse conteúdo deve ser
abordado.
No artigo 35 da LDBEN (BRASIL, 2006, p. 22) estabelece-se que o EM é a
consolidação da educação básica. Diante disso, esse deveria ser o estágio de “consolidação e
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental”, proporcionando ao
sujeito condições de prosseguir na educação, quando for o caso; e “continuar aprendendo, de
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamentos posteriores”. Durante o EM o sujeito também deveria aprimorar sua “ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”, além de ser capaz de
relacionar teoria e prática dos fundamentos apreendidos na escola. Essas são algumas da
habilidades e competências que os alunos do EM deveriam ter, de forma consolidada, ao
finalizar esse estágio de aprendizagem, mas de acordo com o PISA 2015, a realidade vem se
apresentando bastante diferente dessa proposta.
Além de substituir o 2º grau, a reformulação do EM também teve por objetivo
aumentar o coeficiente de formação da educação básica, diminuindo o número de
trabalhadores não qualificados, possibilitando a esse sujeito exercer sua cidadania. Segundo
Castro e Tiezzi (2005, p. 122) a reforma do ensino médio, que começou em 1999, está
baseada em um conjunto de políticas que podem ser resumidas nos seguintes eixos:
•
•
•
•

Expansão do sistema visando a sua progressiva universalização;
Redefinição do papal do ensino médio no processo educacional;
Melhoria das condições de oferta;
Melhoria da qualidade do ensino.

O mote da reformulação do EM foi então proporcionar uma realidade mais próxima do
conceito de globalização em voga nesse período, tornando o sujeito mais ativo na busca por
conhecimentos que transformem sua realidade social e que possam contribuir em seu objetivo
de aperfeiçoamento profissional, rompendo com o modelo tecnicista do início do século XX.
Com o avanço das tecnologias de comunicação e informação (TICs), não se justifica o
modelo de memorização de conteúdos usados até então. Desde esse primeiro momento um
dos principais objetivos dos PCN fica bastante claro: a busca pela formação de um sujeito
crítico, criativo e reflexivo em relação às dinâmicas sociais que o cercam (BRASIL, 1998). A
primeira ação para a implementação dessa nova proposta foi integrar o ensino médio à
educação básica.
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De acordo com a proposta da LDBEM o EM deveria deixar de ser um período apenas
de preparação para inserção no Ensino Superior (ES) ou para o mercado de trabalho,
tornando-se momento de consolidação de conhecimento adquirido e conscientização de que a
aprendizagem é um processo permanente, dentro ou fora da escola. Assim, o parágrafo 1º do
artigo 36 da LDBEM/1996 especifica que

(...) os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando
demonstre
I – Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a
produção moderna;
II – Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III – Domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao
exercício da cidadania (BRASIL, 2006, p. 26 - grifo meu).

Seguindo por essa vertente, são definidas quatro diretrizes embasadas em premissas
que visam a aquisição de um conhecimento básico significativo, “apontadas pela Unesco
como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver, e aprender a ser” (BRASIL, 2006, p. 131). Dessa forma,
numa tentativa de facilitar o processo de aprendizagem, os PCNEM definiram três grandes
áreas de conhecimento dos conteúdos escolares, são elas: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e
suas Tecnologias, sendo que essa última será o objeto de interesse do presente trabalho,
conforme os desdobramentos a seguir.

2.2 O ensino de Língua Portuguesa no ensino médio
O ensino de Língua Portuguesa, os déficits de leitura e os problemas de escrita têm
ganhado cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas e de programas governamentais,
pois as práticas de ensino e aprendizagem de língua materna são motivo de grande
preocupação diante da situação em que se encontra a educação no Brasil.
Em se tratando do ensino de língua portuguesa, em primeiro lugar é fundamental
explicar com que noção de língua se trabalha, quando se opera com categorias tais como texto
e discurso. Para Marcuschi (2008, p. 58) “a tendência é ver o texto no plano das formas
linguísticas e de sua organização, ao passo que o discurso seria o plano do funcionamento
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enunciativo, plano da enunciação e efeitos de sentido na sua circulação sócio interativa e
discursiva envolvendo outros aspectos”.
Os PCNEM (1999) enfatizam que é através da interação em diferentes instituições
sociais que se aprende e aprimora as várias formas de funcionamento e manifestações da
língua.

As expressões humanas incorporam todas as linguagens, mas para efeito
didático, a linguagem verbal será o material de reflexão, já que para o
professor de língua materna, ela é prioritária como instrumento de trabalho.
O caráter sócio interacionista da linguagem verbal aponta para uma opção
metodológica de verificação do saber linguístico do aluno, como ponto de
partida para decisão daquilo que será desenvolvido, tendo como referência o
valor da linguagem nas diferentes esferas sociais (BRASIL, 1999, p. 139).

Conforme Antunes (2003), infelizmente apesar dos muitos esforços, a aula de
português voltada para as nomenclaturas e classificações é ainda predominante no cenário
educacional brasileiro, em especial no ensino fundamental, e principalmente nas escolas
públicas. A autora ressalta que ao invés de ensinar se o sujeito é determinado ou
indeterminado, os professores deveriam incentivar seus alunos a serem determinados, para
não se tornarem inexistentes. Contudo, salvo alguns profissionais, Antunes (ibidem) afirma
que esse problema também é consequência da falta de políticas públicas que valorizem os
professores, promovendo incentivo profissional e plano de carreira aos funcionários do setor
da Educação.
Espera-se que a disciplina de língua portuguesa seja suficiente para a formação de um
leitor crítico e reflexivo em todos os contextos sociais. No entanto, a realidade não é bem
essa, nem dentro nem fora da escola. Conforme apontou o PISA 2015, o desempenho do
Brasil piorou em leitura e “empacou” em ciências. A piora do resultado em ciências também é
um reflexo da má formação de alfabetização e aquisição da leitura, já que ciências, assim
como matemática, por exemplo, é resultado da fusão de conhecimento de duas ou mais áreas
de conhecimento. Disciplinas como Língua Portuguesa e Física não são opostas, mas sim
complementares. A solução de um cálculo depende, em primeiro lugar, da correta
interpretação do problema.

Com enormes dificuldades de leitura, o aluno se vê frustrado em seu esforço
de estudas outras disciplinas e, quase sempre, “deixa” a escola com a quase
inabalável certeza de que é incapaz, de que é linguisticamente deficiente,
inferior, não podendo, portanto, tomar a palavra ou ter voz para fazer valer
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seus direitos, para participar ativa e criticamente daquilo que acontece à sua
volta (ANTUNES, 2003, p. 20).

Essa realidade se opõe totalmente aos objetivos dos PCN (SILVA, 2011). Algumas
das principais habilidades e competências que o sujeito deveria desempenhar na disciplina de
Língua Portuguesa no EM são:

1. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e informação;
2. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função
organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições
de produção e recepção;
3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e
suas manifestações específicas;
4. Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem
utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esperas de socialização;
usufruir do patrimônio nacional e internacional, com suas diferentes
visões de mundo; e construir categorias de diferenciação, apreciação e
criação;
5. Utilizar das linguagens como meio de expressão, informação e
comunicação em situações intersubjetivas, que exijam graus de
distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos de
interlocutores; e saber colocar-se como protagonista no processo de
produção/recepção;
6. Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora
de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade (BRASIL, 1999, p. 126).

Assim como os PCN, o edital do PNLD (2015, p. 22) também pontua algumas
questões importantes que visam “Possibilitar aos alunos o conhecimento da diversidade de
linguagens, das suas múltiplas funções, na constituição dos valores que animam as pessoas e
os grupos sociais”, proporcionando ao aluno adquirir conhecimento necessário de usar as
diversas estratégias da língua. Alguns desses critérios são:

(1) uma atividade funcional, destinada a cumprir, em qualquer situação, um
objetivo, uma finalidade social, de maneira que nenhum exercício de
linguagem é apenas a mera realização de um instrumento de comunicação;
(2) uma atividade de interação, no sentido de que implica a participação
conjunta de dois ou mais interlocutores, cada um, à sua maneira,
empenhado na condução da interação e, por isso, disposto a cooperar e
alcançar o maior êxito interacional possível;
(3) uma atividade social, ligada às práticas convencionais de expressão dos
valores culturais de todos os grupos, conforme as determinações espaçotemporais de cada evento e de cada cena de interlocução;
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(4) uma atividade política, no sentido de que envolve o jogo social de
criação e de consolidação dos valores, concepções e ideologias que
marcam cada grupo social;
(5) uma atividade ‘em estado de permanente construção’, sujeita à
flexibilidade e à própria heterogeneidade inerentes aos indivíduos e aos
grupos sociais, de modo a se fazer e a se refazer em cada momento histórico;
(6) uma atividade historicamente ininterrupta e continuada, pois contém, em
seus múltiplos sentidos e expressões, o discurso inteiro de todas as gerações
precedentes;
(7) uma atividade eminentemente textual e discursiva, que somente se
efetiva pela mediação da textualidade, nas suas diferentes expressões
sonoras, visuais, gestuais, materializadas numa gama cada vez maior de
códigos, tecnologias e representações simbólicas;
(8) uma forma de criação de objetos artísticos, destinados a promover o
gosto e a apreciação estética própria de cada realidade cultural;
(9) um conjunto complexo de regularidades, que, mesmo sistemáticas, se
subordinam às necessidades interativas dos sujeitos, em suas diferentes
situações de atuação;
(10) uma prática de interação que, do ponto de vista verbal, se manifesta em
diferentes línguas, cujo conhecimento possibilita o acesso do homem a
valores culturais e históricos de diferentes regiões e culturas.
Com base nesses fundamentos, os objetivos do ensino, na área das
linguagens e suas tecnologias, se revelam extensivos às diferentes
competências que as práticas sociais da interação humana requisitam.
Adquirir conhecimentos, nesta área, portanto, vai além de saber o
conjunto de normas gramaticais que regulam o uso socialmente
prestigiado da língua. Implica promover a ampliação das competências
comunicativas já adquiridas nos primeiros anos do convívio social, pelo
incentivo à leitura, à escrita, à oralidade pública formal, à análise dos
diferentes objetos textuais que circulam em também diferentes suportes.
Nesse contexto, o livro didático assume um papel significativo. Com efeito,
representa um objeto de cultura, produzido conforme um quadro de
fundamentos teórico-metodológicos e destinado a orientar as atividades do
ensino escolar. Reúne, portanto, a indicação de um caminho e a explicitação
das pistas de como atingir as metas pretendidas (PNLD, 2015, p. 22 Grifos meus).

O mesmo edital ressalta ainda os critérios eliminatórios específicos para o componente
curricular Língua Portuguesa, alguns deles são:

(1) apresenta uma coletânea de textos, de diversos tipos e gêneros, que
revelem funções e registros de linguagem diversificados e que sejam
representativos da cultura escrita destinada a adolescentes do ensino
médio;
(2) traz textos de obras literárias de autores representativos da literatura de
língua portuguesa e relacione a obra literária à cena histórica, cultural e
política de sua produção;
(3) incentiva o contato dos alunos com textos multimodais, levando-os a
articularem, em busca da apreensão de sentidos, sinais e recursos
verbais e não verbais;
(4) favorece experiências significativas de leitura: pela seleção adequada dos
temas; pela definição de objetivos significativos de leitura; pela ativação de
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estratégias cognitivas que conduzam o aluno para além da simples
localização de informações explícitas; pela interação entre leitor-autortexto; pela mobilização de conhecimentos prévios; pela exploração dos
valores semântico-pragmáticos do vocabulário; pela inserção do texto
em seus contextos histórico-sociais de produção; pela exploração dos
recursos linguístico-textuais que promovem a construção da
textualidade;
(5) incentiva a busca de informações em outros livros, suportes e
materiais (como filmes, sites e outros recursos da internet etc.);
(6) proporciona uma experiência produtiva de aprendizagem da escrita: pelo
cuidado com a escolha pertinente dos temas; pelas oportunidades de
planejamento, revisão e reescrita dos textos; pela definição de propósitos
comunicativos claros e relevantes; pela indicação do gênero e do destinatário
pretendidos; pela orientação dada quanto à construção da textualidade
(seleção lexical, recursos de coesão e coerência, progressão temática,
relevância argumentativa, intertextualidade, marcas da enunciação,
adequação ao contexto de produção e circulação do texto);
(7) oferece uma abordagem dos fatos e das categorias gramaticais na
perspectiva de seu funcionamento comunicativo em experiências textuais e
discursivas autênticas;
(8) procura ampliar a competência do aluno para os usos dos diferentes
gêneros orais, sobretudo daqueles de registros mais formais em contextos
públicos de comunicação;
(9) contempla, de forma articulada, os conteúdos pertinentes aos eixos do
ensino de Língua Portuguesa, a saber: oralidade, leitura e escrita;
(10) promove uma abordagem interdisciplinar e global dos conteúdos e das
habilidades exploradas (Edital do PNLD, 2015, p. 22 – grifos meus)

A partir das premissas apresentadas percebe-se que a maior preocupação em relação
ao ensino da língua materna é superar o ensino da linguagem formal, classificatória e
descontextualizada, para uma prática de uso a língua. É uma tentativa de adaptar o ensino
tradicional para uma realidade mais pragmática, mais situada na realidade socioeconômica
dos alunos.
Vale enfatizar que essas questões são levantadas antes mesmo de o material didático
ser produzido, ou seja, as informações não estão presentes apenas na ficha de avaliação do
LD, mas no edital de submissão para avaliação dos livros pelo PNLD. Nesse contexto leva-se
em conta que nem todo material será igual, consequentemente a forma de apresentação dos
conteúdos também sofrerá adequações. Isso ocorre, pois o que é bom para um público, não
necessariamente despertará interesse em outro.
Logo, além de estar preparado em termos de conhecimento concreto das teorias
linguísticas, o professor também precisa se adequar a uma realidade de inserção do aluno em
uma realidade mais dinâmica e de uso. Apesar de muitos alunos terem acesso a essa realidade,
através principalmente das redes sociais, é preciso que este individuo esteja “preparado para
‘conviver’ com as diferentes situações de interação (...), de forma que ele possa desenvolver,
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por meio dessa interação, habilidades e conhecimentos que o preparem para refletir sobre o
funcionamento da linguagem” (SILVA, 2011, p. 6).

2.3 O ensino de textos
Em primeiro lugar, é preciso saber para ensinar. Mas qual conceito de texto o
professor deve adotar? De acordo com Dubois et al (2007, p. 586) “chama-se texto o conjunto
dos enunciados linguísticos submetidos à análise: o texto é então uma amostra de
comportamento linguístico (...).
O texto pode ser considerado como unidade básica da comunicação verbal que exerce
não apenas função comunicativa, mas também é um elemento de interação social. É
principalmente através dos textos que os sujeitos têm possibilidades de exercer atividades de
leitura, reflexão e produção de conteúdo, falando de si ou do mundo a sua volta. Independente
da forma de realização, o texto ultrapassa o sistema simbólico de signos, tornando-se meio de
expressão. A materialidade dessa expressão pode ocorrer em diversos formatos, suportes e/ou
ambientes.
✓ Os textos diferem enormemente, pois dependem da multiplicidade de
propósitos que envolvem; por exemplo: um aviso que tem a finalidade
comunicativa bem diferente daquela de um ensaio ou um editorial;
✓ Os textos obedecem a certos padrões mais ou menos fixos; são, pois,
uma espécie de modelos, resultantes de convenções estabelecidas pelas
comunidades em que circulam e a que servem; por exemplo, um
relatório, um requerimento seguem a certas convenções sedimentadas
pelas próprias instituições que os adotam;

✓ (ANTUNES, 2009, p. 54)
No entanto, apesar da vasta literatura a respeito de textos, leitura e afins, de acordo
com Marcuschi (2008, p. 58)
Sabemos que um problema do ensino é o tratamento inadequado, para não
dizer desastroso, que o texto vem recebendo, não obstante as muitas
alternativas e experimentações que estão sendo hoje tentadas. Com efeito,
introduziu-se o texto como motivação para o ensino sem mudar as formas de
acesso, as categorias de trabalho, as propostas analíticas.

Diante dessa realidade, Antunes (2009) afirma que distorções no sistema linguístico,
principalmente em sala de aula, deram origem a um conceito equivocado sobre texto. Para a
autora, em razão dessas “distorções, chegou-se a crer que textos são apenas aqueles escritos,
ou aqueles literários, ou aqueles mais extensos (uma palavra só nunca poderia constituir um
texto!)” (ANTUNES, 2009, p. 50).
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Em outras palavras, o trabalho do professor precisa estar focado em desenvolver e
sistematizar a linguagem interiorizada pelo aluno, estimulando a verbalização e adequação à
situação de uso (SILVA, 2011). Nesse sentido, o foco não é o trabalho de valorização apenas
da norma padrão da linguagem, mas sim das situações reais de uso comunicativo. Por
comunicação real de uso entende-se a concepção sociointeracionista2 da linguagem. Em
outras palavras, o “espaço próprio da realidade da língua, pois é nele que se dão as
enunciações enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos nos processos de comunicação social”.
Corroborando essa ideia, Bakhtin (2003, p. 290) propõe:

Fundamentamo-nos, pois, em uma concepção sociocognitivo-interacionista
de língua que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processo
interacional. O lugar mesmo de interação é o texto cujo sentido “não está lá”,
mas é construído, considerando-se, para tanto, “as sinalizações” textuais
dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o processo
de leitura deve assumir uma atitude “responsiva ativa”. Em outras palavras,
espera-se que o leitor, concorde ou não com as ideias do autor, complete-as,
adapte-as, etc. uma vez que “toda a compreensão é prenhe de respostas e, de
uma forma ou de outra, forçosamente, a produz”.

Dessa forma, partindo do pressuposto que a leitura de textos é uma atividade que
envolve não apenas as informações explícitas, mas também aquelas que estão implícitas, os
alunos do EM deveriam apresentar capacidade equiparada para a leitura e interpretação de
ambas as modalidades textuais. No entanto, os dados do PISA 2015 apontam uma lacuna no
desempenho cognitivo dos alunos em relação aos textos formais combinados com elementos
imagéticos. Os estudantes que realizaram a avaliação, tiveram melhor desempenho ao lidar com
textos representativos de situação pessoal como e-mails, mensagens instantâneas, etc., mas quando as
atividades estavam relacionadas com textos de situação pública como documentos oficiais e notícias, o
resultado ficou muito aquém do esperado.
• Itens com textos contínuos foram mais fáceis para os estudantes
brasileiros. Esses textos são definidos por sua organização em orações e
parágrafos, típicos de textos argumentativos, contos e romance, por
exemplo. Por outro lado, itens com textos em formato combinado foram
mais difíceis para os estudantes participantes do Pisa, o que correspondeu,
de modo geral, a índices Delta mais altos. O formato de texto combinado
2

Não é objetivo do presente trabalho adentrar à teoria do sociointeracionismo, mas vale ressaltar que ao
mencionar essa corrente, seguimos os pressupostos teóricos Vygotsky (1989) que destaca o eficaz papel da
linguagem tanto na formação do pensamento quanto na formação do caráter do indivíduo, e também Bakhtin
(2000), Morato (2012), Orlandi (1999).
.
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caracteriza-se pela junção de parágrafos em prosa e listas, gráficos,
tabelas ou diagramas (PISA, 2015, p. 20 – Grifos meus).

Partindo do pressuposto que a leitura é uma atividade na qual se leva em consideração
as experiências e os conhecimentos do leitor, para que haja compreensão dos sentidos do
texto, é necessário que haja também interação “texto-sujeitos” (KOCH e ELIAS, 2007). Os
dados do PISA 2015 apontam que, em grande parte do Brasil, o ensino de leitura e
interpretação de textos continua arraigado ao sistema de respostas prontas, baseado no
modelo bottom-up, cujo foco de aprendizagem baseia-se na leitura e decodificação centrada
apenas no texto (MOITA LOPES, 1996, p. 138).
O reflexo negativo desse modelo de ensino pode ser percebido no desempenho dos
estudantes brasileiros que apresentaram menos dificuldades nas atividades com “Itens que
envolveram o aspecto localizar e recuperar informação (...), enquanto itens que envolveram o
aspecto integrar e interpretar foram mais difíceis” (PISA, 2015, p. 20).
Os elementos linguísticos da superfície textual, bem como a forma de organização do
texto são imprescindíveis para o processo de interpretação. Contudo, a construção do sentido
ocorre, de fato, através da “mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento
comunicativo” (KOCH, 2003, p. 11). Um exemplo da concretização da construção de sentido
através da interação texto-leitor é a narrativa que apresenta algum tipo de “moral da história”.
Assim como em diversas outras situações de comunicativas, o êxito da leitura desse gênero
envolve conhecimentos linguísticos e extralinguísticos pertencentes ao interior de algum
evento comunicativo.

Figura 1 - exemplo de conhecimento extralinguistico

Fonte: A caixa de Pandora blogger, 2011

Ou
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Figura 2 - exemplo de informações explicitas e implicitas

Fonte: Folha de São Paulo, 13 abr. 2005, Apud KOCH e ELIAS, 2003, p. 11

Esses textos, até certo ponto, demonstram a riqueza do universo textual em diferentes
aspectos, tanto linguísticos, com a possibilidade de se trabalhar as variedades linguísticas para
além da norma padrão; como as questões extralinguísticas e a construção dos sentidos. Mas
para que “o leitor, concorde ou não com as ideias do autor, complete-as, adapte-as”, conforme
propõe Bakhtin (2003), é preciso também que ele interaja com diferentes textos.
A capacidade de construção de sentidos é uma atividade que como qualquer outra
precisa ser treinada, trabalhada, polida e aperfeiçoada ao longo do tempo. Se o aluno é
exposto a apenas um padrão ou gêneros de texto, ele se aperfeiçoará apenas naquele tipo de
leitura. É nesse âmbito que se justifica e demonstra-se a importância de se trabalhar a
diversidade textual. Assim,
a linguagem verbal e a visual travam diálogos intensos e imemoriais entre si
e provocam outros tantos entre seus autores e leitores. Mas principalmente
em nosso tempo, essa interação adquire importância fundamental, pelas
possibilidades cada vez maiores de diferentes linguagens iluminarem-se
mutuamente, ampliando seus meios expressivos e suas leituras (MARTINS,
2004, p. 95).

Ainda nessa perspectiva da construção dos sentidos para Charaudeau (2000), se faz
por meio de uma relação forma/sentido, que pode ocorrer em diferentes sistemas
semiológicos. O autor aponta a necessidade de se considerar uma realidade extralinguística,
assumindo-se dessa forma, uma condição de possibilidade para a existência de um sentido
relacional, ou seja, de uma significação da relação intersubjetiva que se estabelece entre os
parceiros da comunicação. Nessa perspectiva admite-se a existência de um sentido implícito
que vai além de questões semânticas lexicais e gramáticas dos vocábulos de um enunciado,
em outras palavras, permite-se inferir o que não é dito de maneira explícita. Assim, a
definição do significado de uma palavra não é única ou engessada, mais do que isso, a
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construção do sentido ocorre em função do contexto situacional em que se inscreve a
interação verbal.
No que diz respeito ao trabalho com texto, o PNLD orienta os professores sobre qual
qualidades eles devem buscar ao avaliar um LD. São elas:
No trabalho com o texto, recomenda-se:
• uma abordagem de textos da tradição literária brasileira e de língua
portuguesa em geral, orientada para a formação do leitor de literatura e
secundada por um processo de construção de conhecimentos específicos;
• uma abordagem mais intensa e sistemática dos gêneros em circulação
nas esferas públicas, tais como a técnico-científica, a política, a do
jornalismo de opinião e os mais frequentes no mundo do trabalho,
privilegiando-se textos opinativos, argumentativos, expositivos e
injuntivos;
• um diálogo o mais intenso possível com as formas de expressão e os
gêneros próprios das culturas juvenis (PNLD, 2015, p. 12 – grifos meus).

Porém, a realidade de sala de aula não é tão simples e bela quanto é idealizada nas propostas
acadêmicas. Mesmo com o incentivo dos PCN e PCNEM ao trabalho com a diversidade

textual, grandes lacunas ainda são encontradas em relação a este tema, tanto nos conceitos
quanto na metodologia a ser usada em sala de aula.
Segundo Santos (2009, p. 55) “Com relação à Língua Portuguesa, os PCN apresentam
propostas que valorizam as variedades e pluralidade de uso, em diversos Gêneros Textuais
(GT) orais e escritos”. A realidade, porém, se apresenta de forma bastante diferente da
proposta destes documentos. De acordo com Santos (2009), seja por deficiências em sua
formação e/ou falta de atualização profissional, muitas vezes o professor se confunde diante
de termos, conceitos e teorias que não domina, como o conceito de Gênero Textual, por
exemplo.

Algo semelhante ocorre com o professor diante do livro didático de
português (LDP): devido à exigência do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), uma vez que é avaliado conforme os Parâmetros, esse material se
baseia nos PCN, mas nem sempre a abordagem de língua e texto é coerente
(SANTOS, 2009, p. 55).

Assim, apesar de prever uma diversidade de importantes práticas para a formação dos
alunos, afirmando que “Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa
criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva” (PCN,
Brasil, p. 23), no que diz respeito ao trabalho com textos que não sejam os tradicionais,
narrativos e dissertativos, percebe-se que, na maioria das situações, ocorre uma adaptação das
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práticas tradicionais de trabalho com textos narrativos e dissertativos, para os novos gêneros
textuais, discursivos ou digitais.
Dessa forma pressupõe-se a necessidade de uma nova abordagem metodológica por
parte dos professores. Mas para isso, estes precisam se sentir seguros em relação às teorias e
conceitos para que possam ensiná-la. Daí a importância de rever alguma forma de atualização
profissional para os professores, conforme apontado por Santos (2009), visando suprir as
deficiências da formação desses professores.
A preocupação em se trabalhar a diversidade textual é constante nos documentos
oficiais, contudo, conforme ressaltado por Santos (2009) os livros didáticos muitas vezes não
apresentam uma fundamentação teórica coerente e sistemática. Assim, o trabalho com textos
como mapas e fotografias, por exemplo, carecem de uma metodologia um pouco mais
específica e direcionada. Apesar de não dar conta de alguns assuntos como este, os PCN
indicam alguns caminhos. O trabalho com a diversidade textual tem sido privilegiado tanto
nos PCN quanto nos livros didáticos, mas o tema nem sempre é abordado de forma clara e
coerente.
Partindo da premissa que “a língua não é homogênea, mas um somatório de
possibilidades condicionadas pelo uso e pela situação discursiva” (SANTOS, 2009, p. 56), os
PCN apresentam a tríade do que seria uma formação plena do ensino de Língua Portuguesa
no EM, possibilitando que o indivíduo seja capaz de ler, compreender um conteúdo e discutilo:
• Escuta de textos orais, leitura de textos escritos;
• Produção de textos orais e escritos;
• Análise linguística
O mote dessa perspectiva de ensino, no entanto, é a busca por um sistema educacional
que valorize construção de conhecimento através da interação. O trabalho com a diversidade
textual visa não apenas o conhecimento sistêmico, mas também as diferentes formas de
conhecimento e de atividades de interação com o texto.
A sociedade contemporânea vive a era da informação digital. Assim, diante de uma
realidade onde grande parte da população vive conectada a algum tipo de rede social, é
inevitável a alta exposição e influência da diversidade textual e imagética na sociedade. Essa
mudança de paradigma social também alterou o perfil do leitor, do texto, e a forma de
interação entre o leitor e o texto, e, tudo isso, devido, principalmente, à estreita relação entre o
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discurso e as inovações tecnológicas tão presentes no cotidiano contemporâneo (DIONIZIO,
2011).
Portanto, é necessário que haja um ajustamento no sistema de ensino, adaptando-o a
esta nova realidade, muito mais interativa e visual. Fazer uso dessa nova possibilidade de
educação textual é um ganho para docentes e discentes. É uma oportunidade de
intertextualidade entre a vida pessoal/real e contexto educacional, pois o texto,
independentemente de ser oral ou escrito, é o resultado da materialização do discurso criado
pela interação social. Alguns exemplos que ilustram essa materialização discursiva são
telefonemas e conversas – textos orais; narrativas e relatórios – textos escritos; e, e-mail e
messenger – textos que abarca várias semioses como cores, emotions, entre outros recursos.
Diante desse novo cenário, mas que ainda segue os velhos modelos, é que se dá a
importância do estudo de metodologias que contemplem a diversidade textual e seus
desdobramentos, envolvendo a conexão entre verbal e visual, entre o texto e a imagem.
Alguns exemplos da necessidade de rever e/ou reestruturar a metodologia voltada apenas para
os textos verbais e impressos são: o crescimento diário do acesso à realidade virtual e às redes
sociais; aumento do acesso e uso dos textos digitais em atividades cotidianas.
Vêm ocorrendo mudanças profundas no modo como o letramento é
entendido. Para aqueles que nasceram e foram educados antes da era da
internet, o letramento impresso é fundamental e o da tela, periférico. Para as
pessoas nascidas e educadas desde então, vem sendo o contrário. Neste
momento encontramo-nos em um período de transição esquisito, de
confronto entre gerações. O uso de tecnologias pelos jovens é visto com
desconfiança. Os telefones celulares são proibidos em sala de aula. Mitos
sobre o impacto do meio eletrônico na linguagem encontram-se por todos os
lados. As pessoas reclamam que ‘os adolescentes não leem’, quando na
realidade os adolescentes leem o tempo todo – no telefone celular, no
Facebook... (SHEPHERD e SALIÉS, 2013, p. 21).

A leitura é imprescindível na vida de jovens, principalmente em idade escolar no EM.
Grosso modo, pode-se afirmar que a leitura é uma atividade diária e recorrente entre
adolescentes usuários de mídias digitais, uma vez que a escrita é a base comunicativa dessas
mídias. Contudo, talvez esses adolescentes não estejam lendo o que os professores precisam
que eles leiam, o que acarreta um desafio pedagógico de encontrar uma forma de diminuir a
distância entre o aluno e essa literatura um pouco mais refinada, mas muito necessária para o
desenvolvimento e formação de indivíduos com bom desempenho de pensamento crítico
(SHEPHERD e SALIÉS, 2013).
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Se as metodologias pedagógicas atuais não estão contemplando a formação dos alunos
do EM, como leitores proficientes, uma possível solução para essa questão é um curso de
“alfabetização” para os professores. As mudanças de perfil de autor e leitor são reais e em
constante renovação, daí a importância de uma formação complementar para os professores,
especialmente da rede pública, voltada para o trabalho com a multiplicidade de gêneros
textuais, digitais e discursivos que têm surgido em razão do aumento de acesso às TICs,
juntamente com propostas de leitura, abordagem e atividades a serem realizadas.

Em vez de proibir as mensagens de texto em sala de aula, precisamos usá-las
para fazer poesia (e romances, em algumas partes do mundo). Precisamos
tornar o letramento digital uma prioridade nas bibliotecas das escolas.
Precisamos distribuir notebooks para as crianças, caso ainda não os tenham.
E, de forma geral, precisamos trabalhar em prol de um clima de respeito pelo
modo de os jovens verem o mundo em vez de condená-lo (SHEPHERD e
SALIÉS, 2013, p. 27).

Longe de buscar uma saída utópica, uma vez que na maior parte das escolas públicas
do Brasil o letramento digital não é uma realidade tangível, seja por um problema estrutural,
falta de equipamentos, falhas em Políticas Públicas adequadas ou mesmo falta de
profissionais preparados, na presente pesquisa pretende-se propor uma forma de intervenção
apenas neste último fator.
Apesar de os cursos de formação continuada serem uma boa ação de atualização
profissional, é sabido que a educação básica brasileira tem sua fundamentação teórica
alicerçada, quase que exclusivamente, no LD. Dessa forma faz-se necessária uma reavaliação
e/ou reestruturação desse material didático para que este apresente uma abordagem que
contemple a realidade de interação entre verbal e visual, texto e imagem, impresso e digital.

2.4 Uma breve abordagem sobre gêneros textuais, gêneros discursivos e gêneros
digitais
2.4.1

Gêneros textuais

De acordo com os PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1998), a
concepção de ensino e aprendizagem centrada na teoria dos gêneros textuais pressupõe que o
trabalho desenvolvido nas séries iniciais é a base para os conhecimentos que serão ampliados
nas séries posteriores. Assim, para se obter sucesso nas atividades de leitura e escrita, é
preciso dominar diferentes estratégias, conhecimentos linguísticos e extralinguísticos.
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A proposta de ensino de Língua Portuguesa dos PCN é apresentada, destacando-se as
vantagens em direcionar o trabalho em sala de aula de acordo com a perspectiva dos gêneros
textuais, com o intuito de estimular o desenvolvimento do senso crítico dos alunos. Nessa
perspectiva, é preciso analisar como os livros didáticos apresentam e auxiliam a formação do
leitor.
Segundo Bronckart (1999, p. 103 apud MARCUSCHI, 2008, p. 154) “a apropriação
dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades
comunicativas humanas”, ou seja, toda a forma de manifestação da comunicação verbal é
pautada em gêneros textuais. Assim, “quando dominamos um gênero textual, não dominamos
uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em
situações sociais particulares” (ibidem, p. 154). Em relação à questão dos gêneros, serão
apresentadas apenas algumas breves definições sobre este tema, a fim de delinear os conceitos
usados na presente pesquisa.
Para Rojo (2005), em relação à teoria de gêneros de texto busca-se analisar os
elementos de materialidade relativos à estrutura ou forma composicional (o conteúdo), essas
noções são vinculadas à linguística textual. Após apresentar os aspectos da teoria dos Gêneros
Textuais, ressalta quatro características similares, entre elas:
• [...] todas se aproximam de uma definição wittgensteiniana de gênero
como família de textos, sendo que famílias podem ser reconhecidas
por similaridades (no dizer de Wittgenstein, por formatos). Essas
similaridades podem se dar no nível do texto (e aqui, faz-se
referência às formas do texto – textuais/de composição;
linguísticas/de estilo – ou do contexto ou situação/condição de
produção – e aqui, faz-se referência a função, finalidade ou critérios
pragmáticos/utilitários;
• [...] todas buscam compartilhar análises textuais/da textualidade com
as descrições de (textos em) gêneros, seja por meio de sequências e
operações textuais (Adam, Marcuschi), seja por meio dos tipos de
discurso (Bronckart);
• [...] todas remetem a uma certa leitura pragmática ou funcional do
texto/situação de produção; e, por fim,
• [...] todas mencionam a obra e estabelecem uma aproximação – não
isenta de repulsão e, logo, polifônica – com o discurso bakhtiniano
(ibidem, p. 192-193).

Já para Travaglia (2002, p. 205) “Gênero de texto se caracteriza por exercer uma função
social específica. As funções sociais dos gêneros, embora sejam ‘pressentidas’ e vivenciadas, quase
sempre não são de fácil explicitação (...)”.
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Segundo Bazerman (1997, p. 19) os gêneros “não são apenas formas”, mas
“frames3 de ações sociais”. Nessa perspectiva o autor articular uma variedade de formas, de
acordo com as diferentes situações sociais e ainda com diferentes objetivos. “As formas
visuais dessas ações sociais, resultantes das infinitas possibilidades de orquestração entre
imagem e palavra, surpreendem o leitor, agradando-o ou não” (DIONIZIO, 2005, p. 195).
Marcuschi (2008, p. 160), define os gêneros como “atividades discursivas socialmente
estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao
exercício do poder”. O autor especifica ainda que

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas
recorrentes. Os Gêneros Textuais são os textos que encontramos em nossa
vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais,
institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são
entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em
designações diversas, constituindo em princípio listagens abertas. Alguns
exemplos de Gêneros Textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial,
carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião, de
condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de
remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso,
inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação
espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas
virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são formas textuais escritas
ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas (ibidem, p. 154).

Assim, de acordo com a definição de Marcuschi (2008), quando se trata de gênero, o
mais importante é a função que cada um exerce e não apenas a forma. Os gêneros textuais
compreendem “outros elementos além do linguístico, pois abrange normas e convenções que
são determinadas pelas práticas sociais que regem a troca efetivada pela linguagem”
(ANTUNES, 2009, p. 54).
Então, quais seriam es implicações pedagógicas, benefícios ou vantagens de usar o
gênero como referência para o trabalho em sala de aula? Ao colocar a questão em pauta,
Antunes (2009, p. 57) lista alguns pontos que merecem destaque na tentativa de defender as
vantagens do trabalho com gêneros textuais. São eles:

3

A concepção de frames apresentada por Bazerman (1997) no sentido de que há uma regularidade nas interações
sociais, ou jogos de linguagem, independente do suporte em que essas interações se realizam, é coerente com a
concepção de jogos de linguagem de Wittgenstein. A ideia de jogos de linguagem rompe com a visão tradicional
de que aprender uma língua é dar nomes aos objetos.
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❖ Os textos orais e escritos – suas regularidades suas normas, suas
convenções de ocorrência – passariam a ser o objeto de estudo das aulas
de língua - mesmo nas primeiras series do ensino fundamental. Poderia
ter fim, portanto, o monopólio da gramática e a velha pratica de fazer do
texto, apenas, o espaço para encontrar as classes de palavras que os
alunos precisam aprender a reconhecer e classificar. O programa reitero,
seria o texto.
❖ Assim, os textos assumiriam sua feição concreta, particular, de
realização típica, uma vez que seriam identificados como sendo, cada
um, de determinado gênero. (...) vale a pena acrescentar que o nome do
gênero já aponta, por si só, para o propósito comunicativo do gênero: um
convite, um aviso, um atestado (...) já antecipam muito de seu proposito
comunicativo.
❖ Recobraria pleno sentido também o estudo detalhado das estruturas de
composição dos textos, ou sua forma composicional. (...) todo texto se
concretiza numa determinada forma de construção, que engloba certas
sequencias de elementos, mais ou menos estipulados.
❖ Na perspectiva dos gêneros, ainda, as regras gramaticais ganhariam seu
caráter de funcionalidade, uma vez que seriam exploradas de acordo com
as particularidades de cada gênero.
❖ Além disso, as atividades de compreensão superariam o simples cuidado
de entender o texto, ou a semântica de seu conteúdo, para atingirem os
propósitos comunicativos com que foi posto em circulação. (...)
identificar também as intenções pretendidas pelo autor, as quais se
expressão nas palavras e em muitos outros sinais.
❖ O estudo dos gêneros permitiria aos alunos perceber como a
elaboração e a compreensão de um texto resultam da conjunção de
fatores internos à língua e de fatores externos a ela; externos, porque
ancorados numa situação social que envolva uma pratica de
linguagem. Essa conjunção de fatores poderia fundamentar,
inclusivamente, a pratica de análise linguístico-pragmática de malentendidos, de conflitos, de imprecisões ou de ambiguidades, atestados
em uma comunicação.
❖ Outra implicação do estudo dos gêneros seria que as habilidades
propostas contemplariam a variedade da interação verbal que, de
fato, marca a vida das pessoas nos diferentes grupos sociais. Vale
lembrar que essa variedade não é aleatória, mas depende também do
lugar social em que tem lugar a interação. (...) Cada um desses
domínios (discursivos) se distingue também por ativar determinadas
atividades de linguagem (ativar, expor...), que por sua vez, exigem
determinadas competências comunicativas (...).
❖ [...] A familiaridade dos alunos com a diversidade dos gêneros os
deixaria aptos a perceberem e a internalizarem as regularidades
típicas de cada um desses gêneros, além de favorecer a capacidade de
alterar os modelos e criar novos.
❖ [...] cada gênero admite subtipos no interior de seu próprio escopo.
(...) os gêneros textuais permitem que se aprenda o funcionamento da
língua como parte de muitas e diferentes relações histórico-sociais;
por isso mesmo, um funcionamento complexo e heterogêneo
(ANTUNES, 2009, p. 54, grifos meus).

Em resumo, o estudo dos gêneros textuais em sala de aula proporciona ao aluno a
possiblidade de trabalhar a língua por meio da atuação e interação dos sujeitos, juntamente
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com inúmeras outras “manifestações culturais com que vai se tecendo a história das pessoas e
do mundo”.
Vale ressaltar que além de relevância, o estudo dos gêneros também é bastante
complexo, o que torna a orientação do professor uma ação imprescindível, juntamente com
uma “intervenção didática bem fundamentada, consistente e gradual”. É a partir da
intervenção que se consolidam as possibilidades de se trabalhar conjuntamente os
conhecimentos linguísticos e não linguísticos e “desenvolver a necessária competência para
falar e escrever, ouvir e ler de forma adequada às diferentes situações da comunicação social”
(ANTUNES, 2009, p. 61).

2.4.2

Gêneros discursivos

Em relação à vertente discursiva, essa refere-se aos diversos campos da comunicação
humana, ultrapassando as questões didáticas como, por exemplo, escrever bem. Para
Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 249) o problema da classificação dos gêneros “é que um
mesmo tipo de texto pode acumular vários critérios homogêneos ou heterogêneos”. Os
autores apontam os diversos pontos de vista que foram desenvolvidos na tentativa de
conceituar os gêneros discursivos, dentre eles estão:

[...] o ponto de vista funcional, ou seja, estabelecer funções, de Jakobson
(1963), como a função conativa4, emotiva, fática5, poética, etc.; e Halliday
com as funções instrumental, interacional, pessoal, heurística, etc. (...). O
ponto de vista enunciativo que tentam descrever o gênero considerando as
características formais do texto, conforme Benveniste (1966) (...). O ponto
de vista textual, mais voltado para a organização do texto buscando definir a
regularidade composicional dos textos. O ponto de vista comunicacional que
para Bakhtin (1984) os gêneros dependem da ‘natureza comunicacional’ da
troca verbal (...). A diversidade de pontos de vista mostra a complexidade da
questão dos gêneros, incluindo as denominações, já que alguns falam em
“gêneros do discurso”, outros de “gêneros de textos” (...)
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p. 249).

De acordo com Rojo (2005), no trabalho com gêneros discursivos tende-se a delinear
sua análise com foco nos aspectos da materialidade linguística (o que pode ser visto ou
4

Função conativa ou apelativa: objetivo de influenciar, convencer o receptor de alguma coisa por meio de uma
ordem (uso de vocativos), sugestão, convite ou apelo, os verbos costumam estar no imperativo.
5

Função fática: ocorre quando utilizamos a linguagem para manter contato com o destinatário, mantendo-nos
assim conectados durante a comunicação
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ouvido), baseando-se na situação da enunciação/discursiva (unidade da comunicação), sem
tentar para isso esgotar os aspectos linguísticos ou textuais na análise.
Para Bakhtin (2003), os gêneros discursivos são inerentes à linguagem, à sociedade e
intrinsecamente ligados à esfera de comunicação. Assim, a comunicação social ocorre por
meio dos gêneros discursivos pois

[a] vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um
certo gênero de discurso. [...] Falamos através de determinados gêneros do
discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente
estáveis e típicas de construção do todo. [...] Esses gêneros do discurso nos
são dados quase da mesma forma que nos é dada a língua materna, a qual
dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da gramática. A
língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos
reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos
rodeiam (BAKHTIN, 2003, p. 282-283).

A partir dessa premissa pode-se afirmar que existe um modelo sistematizado que
delimita a esfera da comunicação social, havendo possibilidade de, durante uma interlocução,
inferir a extensão do discurso, a estrutura ou a aproximação do final do discurso, por exemplo.
Em um texto verbal também é possível inferir algumas informações como o tipo de discurso
adotado, a que público ele se direciona, a ideologia implícita naquele texto.
Antunes (2009, p. 39) afirma que pelo estudo dos gêneros é possível
•
•
•
•
•

Identificar a intenção global subjacente a cada texto e os objetivos
particulares de cada parágrafo;
Prever o(s) destinatário(s) e suas condições de participação no curso do
evento comunicativo;
Estabelecer os critérios de ordenação e sequencia dos vários segmentos
do texto, em respeito à sua estrutura esquemática;
Seguir as normas de paragrafação e as convenções de apresentação de
cada gênero;
Analisar e sistematizar as noções e normas gramaticais e lexicais
próprias de cada gênero e das condições de circulação desse gênero.

Contudo, apesar de serem relativamente estáveis, os gêneros discursivos podem variar
em razão do tempo, da situação, da trajetória do grupo em que é usado (MARCURSCHI,
2008; ANTUNES, 2009). Os gêneros “variam ainda porque assumem novas formas, novas
representações e valores; porque alteram sua frequência de ocorrência ou, ainda, porque
surgem ‘caras novas’, isto é, surgem gêneros novos” (ANTUNES, 2009, p. 55)
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Para Marcuschi (2008. p. 162), “podemos dizer que o controle social pelos gêneros
discursivos é incontornável, mas não determinista”. O autor afirma ainda que “a produção
discursiva é um tipo de ação que transcende o aspecto meramente comunicativo e
informacional, ou seja, “atividades discursivas servem para atividades de controle social e
cognitivo”. Pode-se afirmar então que o discurso é uma forma de imposição do poder ou
influência sobre alguém ou uma determinada pauta. Aparentemente, mais do que definir o que
são gêneros discursivos ou textuais, Marcuschi (ibidem, p. 163) pretende esclarecer a
distinção entre gênero e evento:

[...] consolar uma criança chorosa é um evento (...), e, nesse caso, não vamos
recitar um poema, mas dar um conselho, contar algo alegre, etc. (...) O
evento é marcado por um conjunto de ações e o gênero é a ação linguística
praticda como recorrente em situações típicas marcadas pelo evento. Um
jogo de futebol é um evento, assim como um congresso acadêmico ou uma
sessão do Congresso Nacional. Mas em cada situação dessas temos gêneros
adequados e não adequados.

Para Maingueneau (2004, p. 41) o domínio dos gêneros do discurso, ou competência
genérica, são elementos determinantes da competência comunicativa, ou seja, para a
capacidade de interpretação de enunciados de maneira adequada “as múltiplas situações de
nossa existência”. Segundo o autor, a aptidão para interpretação de enunciados “não requer
uma aprendizagem explicita”, essa capacidade é desenvolvida “ao mesmo tempo que
aprendemos a nos conduzir na sociedade”.
Em se tratando de competência, Maingueneau (ibidem p. 41) a classifica em três
categorias, são elas:
➢ Competência linguística – domínio da língua;
➢ Competência enciclopédica – é um conjunto ilimitado de informações,
conhecimento de mundo;
➢ Competência genérica – varia de acordo com o indivíduo, com estratégias
diferentes pode-se chegar à mesma interpretação, revela desigualdade social,
está relacionada ao desempenho de certos papeis.

Assim, as competências interagem para que os indivíduos possam realizar a
interpretação, sendo ao mesmo tempo individuais e complementares. Maingueneau (2004, p.
65) ressalta ainda que “os gêneros do discurso não podem ser considerados como formas que
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se encontram à disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado nessas formas”,
por isso elas são mesmo tempo individuais e complementares.
Conforme o breve exposto a respeito dos gêneros discursivo a tarefa de delimitação de
suas especificidades não é simples. Contudo, pode-se perceber que a realização dos gêneros
discursivos está diretamente ligada à interação e comunicação social, ao mesmo tempo em
que são inerentes à linguagem e à sociedade.

2.4.3

Gêneros digitais

Por sua vez, é importante apresentar, ainda que de forma de concisa, os gêneros
digitais. Apesar de variados “a maioria deles tem similares em outros ambientes tanto na
oralidade quanto na escrita”. Para Marcuschi (2008, p. 198) a comunicação mediada pelo
meio digital (CMD)6 computador tem uma forma de “interação altamente participativa”,
entretanto, para o autor o “discurso eletrônico ainda se acha em estado meio selvagem e
indomado sob o ponto de vista linguístico e organizacional”.
A conversação mediada pelos recursos digitais, de certa forma, são uma tentativa de
representação do texto falado por escrito. Todavia, há uma linha tênue no uso de estratégias
conversacionais próprias da fala que são utilizadas no momento de interação digital, e a
utilização de recursos próprios desse meio (HILGERT, 2000). Desta forma, a construção dos
diálogos textuais híbridos, baseados em caracteres escritos e imagéticos, pode ser considerada
uma característica específica da comunicação mediada pelo meio digital.
Marcuschi (2005, p. 32) afirma que “Tendo em vista que todos os textos se
manifestam sempre num ou noutro gênero textual, um maior conhecimento de funcionamento
dos gêneros textuais é importante tanto para a produção como para a compreensão”. Logo, o
conhecimento textual é indispensável tanto para produzir como para interpretar um texto, seja
ele oral, escrito ou digital.
A efervescência das discussões acerca da nova roupagem dos textos nos diversos
ambientes de circulação, assim como a importância dada às atividades de leitura e produção
textual, voltada especialmente à nova modelagem do texto que usam o domínio da mídia
virtual como suporte, é também um tema apresentado pelos PCN

6

Crystal pontua a mudança terminológica de comunicação medicada por computador - CMC para comunicação
mediada elo meio digital - CMD (SHEPHERD e SALIÉS, 2013, p. 21).
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Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a
diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância
social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros
são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem
como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros,
supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser
enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na
existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros
em circulação social (BRASIL, 1998, p. 23/24).

Entretanto, o consenso entre pesquisados e professores é que a pluralidade de textos,
orais e escritos, se materializam nas relações sociais cotidianas por meio do uso da linguagem.
Assim, independente da forma, conteúdo ou suporte que os textos são apresentados, os alunos
do EM deveriam completar essa etapa educacional sendo capazes de ler, compreender e
discutir o assunto em questão, independente do seu veículo de distribuição.
Sobre essa questão Maingueneau (2004, p. 81) afirma que as técnicas de “de gravação
e transporte de informação têm modificado os dispositivos de comunicação e, portanto, o
estatuto dos enunciados verbais”. Nesse sentido, o autor afirma que o “mundo contemporâneo
se caracteriza pelo surgimento de novas formas de oralidade que diferem totalmente da
oralidade tradicional”. Para ele, ao se trabalhar os materiais verbais, é preciso levar em
consideração “parâmetros muito variados”, como por exemplo:
•
•
•
•

a existência ou não de um contato físico imediato entre enunciador e coenunciador (...);
a abertura ilimitada do número de destinatários é uma consequência da
ausência de contato físico (...);
o caráter estático ou não dos interlocutores (...);
mesmo a estabilidade material do texto é questionada pelas novas
tecnologias. (...) internet oferece um texto heterogêneo em perpétua
reconfiguração, em função das decisões de seu leitor. (...) é um
‘hipertexto’, uma enorme rede de relações virtuais que permite um
número ilimitado de percursos distintos, podendo o leitor navegar quase
sem barreiras em um emaranhado de enunciados que ele faz aparecer ou
desaparecer e que se tornaram estáveis com a impressão.
(MAINGUENEAU, 2004, p. 81)

Ainda sobre essa questão, os recursos do ambiente virtual, tão usados por alunos do
EM, possibilitam interação não só com textos escritos, mas também com recursos visuais,
auditivos e espaciais. A interação realizada por meio de diversos recursos exercita sua
habilidade de construir sentido em textos multimodais, ou seja, aqueles que combinam
palavras, imagens e sons em um mesmo espaço.
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Marcuschi (2006) ressalta que a língua escrita não comporta ou reproduz diferentes
elementos característicos da expressividade da fala, como a entonação e a gestualidade,
ocasionando brechas para ambiguidades e mal-entendidos nos aplicativos de comunicadores
instantâneos. Porém, os emotions são um exemplo, dentre tantos outros recursos, que
surgiram na tentativa de eliminar, ou ao menos minimizar, esse problema de carência de
expressividade nas interações virtuais.

Figura 3 - exemplo de expressividade através da imagem

Fonte: WhatsApp – arquivo pessoal da autora

Contudo, vale ressaltar que, conforme apontado por Marcuschi (2005, p 19), “O fato
incontestante é que a Internet e todos os gêneros a ela ligados são eventos textuais
fundamentalmente baseados na escrita”. Assim, se os alunos são capazes de produzir e
compreender textos tão complexos fora do ambiente educacional, porque não o fazer em sala
de aula?

Considerando, pois, que as práticas de comunicação e interação social são
inerentes ao processo educacional, o ensino vive um momento
revolucionário que perpassa o binômio Pedagogia-Tecnologia e seus
reflexos quanto ao ato do ler/escrever. O que antes era feito mecanicamente
através de simples decodificação de signos linguísticos ou fluência na
oralidade foi ressignificado pela mediação de ferramentas digitais no uso da
língua, excedendo assim a sua superficialidade material.
(...) “texto” ganhou nova modelagem constitutiva e, consequente, a forma de
explorá-lo requer estratégias pedagógicas diferenciadas das empregadas até
então no contexto escolar, no intuito de identificar e compreender as
correlações de sentido do todo dialógico no interior da multiplicidade do
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gênero produzido e oferecido aos sujeitos leitores (BRITO e SAMPAIO,
2013, p. 294).

Ainda no contexto do uso dos recursos multimodais, de acordo com Dionísio (2011, p.
131), a “Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais
integrada”. Com o boom das TICs, houve um processo de facilitação ao acesso das
informações, mas também à construção de textos cada vez mais visuais, “se criam novas
imagens, novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma ampla audiência”
(DIONÍSIO, 2011, p. 1139). Assim, é inegável a construção de textos em todas as esferas
sociais combinando elementos visuais com a escrita, logo, pode-se afirmar que “vivemos sem
dúvida, numa sociedade cada vez mais visual” (IBIDEM, p. 144).
Logo, “Refletir sobre essas questões torna-se não só pertinente na atualidade, mas,
sobretudo, urgente diante da reconfiguração textual na comunicação humana” (BRITO E
SAMPAIO, 2013, p. 300). Isso porque, nessa nova reconfiguração de leitura e produção
textual, os textos ganharam formas moveis e inconstantes, um exemplo disso é o hipertexto,
que totalmente diferente da leitura tradicional e linear de um livro impresso, proporciona ao
leitor uma experiência “aonde o leitor-usuário vai criando sua trilha de leitura ao ligar um
pedaço de informação a outro através de um arranjo não linear para inferir-lhe um sentido”
(ibid., p. 301).
Assim, o ensino de língua materna tem exigido reflexões diferenciadas no que diz
respeito ao processo de ensino de leitura e interpretação textual, já que os professores se
encontram diante de uma prática de letramento multimodal que envolve discussões de língua,
enunciado, texto, gêneros e ferramentas de leitura e produção textual. Esse modelo de ensino
precisa envolver ações que despertam o interesse dos alunos, possibilitando que as múltiplas
práticas de leitura e escrita se conectem e se relacionem, fazendo com que apesar de híbridos,
os textos sejam percebidos como práticas discursivas sócio historicamente constituídas, mas
com uma nova roupagem que seja reconhecida pelo perfil do leitor atual.

2.5 Algumas considerações sobre o letramento visual
A implementação do multiletramento na escola, é acompanhada pela busca por uma
metodologia de ensino fundamentada no trabalho multimodal. Dessa forma, entendeu-se
como necessária uma explanação, ainda que de forma superficial, do que é o letramento
visual.
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Stokes (2002) aponta que não apenas o letramento visual, mas múltiplas alfabetizações
como, por exemplo, alfabetização escrita, alfabetização visual, alfabetização fonética,
alfabetização literária, alfabetização mediática, alfabetização informática, alfabetização
cultural e alfabetização social, são necessárias para enfrentar os desafios da sociedade de hoje.
No que diz respeito ao letramento visual, Stokes (2002) o define como a habilidade de
transformar/converter todos os tipos de informação em imagens, gráficos, ou outras formas
que ajudam a comunicar a informação. Assim, o letramento visual pode ser compreendido
como habilidade de ler e interpretar e entender mensagens visuais com precisão. Foi
exatamente nesse tipo de atividade, com textos em formato combinado, caracterizado pela
junção de parágrafos em prosa e listas, gráficos, tabelas ou diagramas que os estudantes
brasileiros apresentaram a maior dificuldade no PISA 2015.
De acordo com o resultado da avaliação, quase metade (49,2%) dos alunos brasileiros
não alcançou o nível 2 de desempenho na avaliação que tem o nível 6 como teto. Isso
significa que eles não são capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer relações
entre diferentes partes do texto e não conseguem compreender nuances da linguagem (PISA,
2015).
Nessa perspectiva, para que ocorra o letramento visual é necessário que o sujeito
desenvolva um conjunto de competências que o possibilite discriminar e interpretar diferentes
tipos de ação, objetos e/ou símbolos, sejam eles naturais ou erigidos pelos seres humanos. A
alfabetização visual é construída culturalmente, haja vista que existem símbolos universais ou
imagens visuais que são globalmente compreendidos, porém, suas particularidades e
especificidades também podem ser aprimoradas individualmente, de acordo com uma dada
comunidade a que pertença (STOKES, 2002).
O letramento visual não se resume, portanto, à aquisição da competência de leitura de
imagens. Para além dessa habilidade, o letramento visual abarca o desempenho cognitivo de
lidar com uma multiplicidade de linguagens visuais como a fotografia, gráfico, pintura,
escultura, gravura, desenho, entre outras, visando também ampliar a compreensão das
possibilidades de uso e aplicação de diferentes mídias, desde o impresso até aplicativos
interativos.
De acordo com Silvino (2012, p. 3), o letramento visual

é a capacidade de ver, compreender e, finalmente, interpretar e comunicar o
que foi interpretado através da visualização. De um modo geral, o letrado
visual olha uma imagem cuidadosamente e tenta perceber as intenções da
mesma. O letramento visual permite que o indivíduo reúna as informações e
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ideias contidas em um espaço imagético colocando-as no seu contexto,
determinando se são válidas ou não para a construção do seu significado.

Ainda no âmbito da importância do letramento visual, esta modalidade inclui a
habilidade para construir sentido a partir de textos multimodais, isto é, textos que mesclam
palavras e elementos pictóricos (em alguns casos até mesmo o sonoro) numa mesma
superfície. Essa categoria de letramento inclui também a capacidade para localizar, filtrar e
avaliar criticamente informações disponibilizadas principalmente no ambiente virtual, mas
também

inclui

a familiaridade

com

as

“normas” que regem

a

construção e

divulgação/compartilhamento de textos nesses ambientes.
De acordo com Martins (2004), a leitura de imagens pode causar um tipo de bloqueio
ou sentimento de limitação, haja vista que a leitura de quadros de pintores famosos, por
exemplo, para ser compreendida, quase sempre, precisa de conhecimento prévio sobre estilos
e técnicas utilizadas pelos autores. O mesmo ocorre com os textos poéticos que necessitam de
certo conhecimento para serem interpretados. Esses elementos apontam a precariedade do
tratamento dado à linguagem visual nos LD, já que muitas vezes as imagens não são
acompanhadas das informações técnicas das imagens apresentadas. O despreparo acadêmico
por parte dos professores para esse tipo de prática de leitura também cria um obstáculo para a
realização de leitura visual na sala de aula.

Em sua formação letrada, os professores de Português, talvez mais que
quaisquer outros, estão imbuídos de que os textos são ‘para ler’, enquanto,
por exemplo, cinema e quadros são ‘para ver’. E, como pouco se questiona
isso, na escola ou nos cursos de Letras - ainda que a realidade e a
experiência de cada professor e aluno coloquem essa noção em cheque a
cada momento -, ela continua vigente, mesmo quando não propala, enquanto
se deixa de explorar a legibilidade da imagem (MARTINS, 2004, p. 97).

No que diz respeito à leitura e interpretação de um texto visual, as imagens apresentam
significados concebidas a partir da interação texto (imagem) /leitor/contexto, tal qual o texto
escrito. Nesse sentido, o processo de leitura advém da interação do leitor com seus
conhecimentos prévios, os objetivos do autor e com contexto no qual está inserido.
Procópio e Souza (2009, 140) afirmam que “de uma forma geral, os indivíduos
visualmente letrados olham uma imagem cuidadosa e criticamente, atentando para a intenção
do seu criador”. Ainda de acordo com as autoras, quando letrados visualmente os alunos estão
aptos a:
a) Compreenderem os elementos básicos do design visual;
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b) Perceberem as influências emocionais, psicológicas, fisiológicas e
cognitivas nos visuais;
c) Compreenderem as imagens simbólicas, representacionais, explanatórias e
abstratas. Assim, de acordo com as autoras, quando letrados visualmente os
sujeitos devem apresentar habilidade de ler, compreender, organizar,
construir sentido e expressar as informações contidas em um texto
multimodal (PROCÓPIO e SOUZA, 2009, 140).

Oliveira (2006, p. 23) destaca, no entanto, que é fundamental que o aluno perceba a
mudança de paradigma na concepção do conceito de texto, que passa de monomodal (escrito e
linear), para um texto que

(...) passa a abranger também outras modalidades comunicativas dentro de
uma concepção multimídia de texto, a qual trabalha o linear, mas também o
não linear; a sentença, mas também a imagem; considera as marcas
tipográficas, topológicas e pictóricas; mas também faz uso do som e do
movimento, das cores e dos gestos, dos gráficos, diagramas e desenhos, e da
simulação virtual dentro de estruturas hipertextuais.

É nessa atmosfera de adaptação, aquisição e aprimoramento da habilidade de “ler”
uma imagem que se figura a importância do professor em ajudar os alunos, de forma concreta
a desenvolver suas habilidades de leitura verbo-visuais. Conforme Mayer (2003), as
informações verbais são mais significativas combinando imagens e palavras que usando
apenas palavras. Assim, em sala de aula, grande quantidade de informações pode ser melhor
apresentada com suporte visual e não usando apenas recursos verbais, como é o mais comum
nas práticas escolares atuais (STOKES, 2002).
Os diferentes modos de construir/representar a mensagem contida em um texto, seja
com base na linguagem imagética, ou na articulação/relação do conteúdo verbal e visual,
podem corromper a forma como as pessoas constroem e/ou atribuem sentido ao texto. A
produção de sentido do texto nessa perspectiva ocasiona uma nova competência de leitura,
voltada para a composição/construção imagética e/ou Visual.
Conforme com Dionísio (2011, p. 138), “na atualidade, uma pessoa letrada deve ser
alguém capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem”.
Ou seja, pode-se considerar que o sujeito é letrado visualmente, quando apresenta um bom
desempenho de leitura e compreensão do propósito comunicativo do texto imagético, sendo
capaz de distinguir discriminar e expressar as intenções e as informações contidas no texto.
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3. A TEORIA E O TRABALHO DISCURSIVO NO CONTEXTO ESCOLAR
3.1 Sobre a Teoria da Análise do Discurso
A Análise do Discurso, doravante AD, foi fundada por Michel Pêcheux, na França, no
período entre 1960 e 1970. Pêcheux teorizou sobre a materialidade (histórica e linguística) do
discurso, tomando o discurso como seu objeto próprio. De acordo com sua teoria, a materialidade
do discurso está diretamente imbricada com a materialidade ideológica, resultando em uma
espécie de ‘semântica do discurso’.

Para este trabalho não se pretende delimitar o que é AD, pois como afirma Santaella
(2013, p. 9) “Toda definição acabada é uma espécie de morte, porque, sendo fechada, mata
justo a inquietação e curiosidade que nos impulsionam para as coisas que, vivas, palpitam e
pulsam". Nesse sentido, Maingueneau (1993) considera que a composição da AD ocorreu em
um momento em que não houve exigência da explicitação de suas fronteiras. Assim, a AD se
ampliou muito e rapidamente o que, de certa forma, fragilizou seu campo de atuação e sua
especificidade.
Se, nos dias de hoje, 'análise do discurso' praticamente pode designar
qualquer coisa (toda produção de linguagem pode ser considerada discurso),
isto provém da própria organização do campo da linguística. Este último,
muito esquematicamente, opõe de forma constante um núcleo que alguns
consideram ‘rígido’ a uma periferia cujos contornos instáveis estão em
contato com as disciplinas vizinhas (sociologia, psicologia, história,
filosofia, etc.). A primeira região é dedicada ao estudo da ‘língua’, no
sentido saussuriano, a uma rede de propriedades formais, enquanto a
segunda se refere à linguagem apenas à medida que esta faz sentido para
sujeitos inscritos em estratégias de interlocução, em posições sociais ou em
conjunturas históricas. O termo ‘discurso’ e seu correlato análise do discurso
remetem exatamente a este último modo de apreensão da linguagem”.
(MAINGUENEAU, 1993, p. 11).

Contudo, existem alguns pressupostos epistemológicos da teoria fundamental da AD
apresentados por Pêcheux (1988), Maingueneau (1993, 2004), Orlandi (1999), Charaudeau
(2008), entre outros que irão fundamentar a presente pesquisa.
Segundo Pêcheux (1988) o discurso como fazendo parte do interior de um feixe de
relações, o discurso é o lugar onde se entrelaçam a língua, a história e o sujeito. Texto e
discurso não se confundem em AD, já que texto é a materialidade e discurso é o sentido dessa
materialidade. Apesar de a língua ser a mesma para os sujeitos, o discurso não o é. Ou seja, “a
língua se apresenta, assim, como a base comum de processos discursivos diferenciados (...)”
(PÊCHEUX, 1988, p. 91).
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Em vista disso, a interpretação deve considerar o modo de funcionamento das
materialidades verbais e não verbais para chegar aos discursos que daí emergem, e às
diferentes formas de exercício da língua num determinado contexto histórico-social de
produção. Em outras palavras pode-se dizer que o discurso se manifesta linguisticamente por
meio de textos. Isto é, o discurso se materializa sob a forma de textos.
Maingueneau (2004) ilustra a questão do texto/discurso com uma situação corriqueira,
um aviso de “não fume” em um local de espera. Segundo o autor não há “um contrato
explicito” para a situação, apenas que o processo de interação verbal implica em um “acordo
tácito, inseparável da atividade verbal”. É uma situação de conhecimento de mundo onde
existem regras e espera-se que o outro as respeite, contudo, “essas regras não são obrigatórias
e inconscientes como as da sintaxe e da morfologia, são convenções tácitas”. Esse exemplo
demonstra que “(...) a característica de ser sério não está no enunciado, mas é uma condição
para uma interpretação correta” (MAINGUENEAU, 2004, p. 31).
Essas máximas conversacionais ou leis do discurso desempenham um importante
papel na interpretação dos enunciados, uma vez que “são um conjunto de normas que cabe
aos interlocutores respeitar, quando participam de um ato de comunicação verbal” (IBIDEM,
p. 32). De acordo com o autor, essas leis devem ser empregadas principalmente nas
conversações, em situações de interação de dois ou mais interlocutores. Porém, “valem
também para qualquer outro tipo de enunciação, até mesmo para a escrita, em que a situação
de recepção é distinta da situação de produção” (MAINGUENEAU, 2004, p. 32).
Pêcheux (1988) afirma que a língua tem a sua materialidade discursiva, ou seja, a
tomada de um enunciado pressupõe a consideração das condições de produção. Para a teoria
discursiva pecheuxtiana a base da língua, conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e
sintáticas, possui uma autonomia relativa. E o discurso não é, simplesmente, um objeto dado
no mundo, como se fosse algo transparente; como um objeto de teoria científica, ele precisa
ser construído. Daí a afirmação de Orlandi (1987), que o discurso não surge no vazio.
De acordo com Orlandi (2012, p. 17) o discurso é o “lugar em que se pode observar a
relação entre língua e ideologia”. Numa tentativa de distinguir a AD da Hermenêutica, a
autora coloca a interpretação em questão, pontuando que a análise não se restringe à
interpretação em si, não há uma verdade oculta em nenhum texto, o que existe é a
possibilidade de interpretar as marcas deixadas pelo autor. Assim, o discurso espelha a visão
de mundo do autor de acordo com seu contexto.
Por contexto entende-se a situação sócio histórica de criação de um texto, bem como
as influências humanas e de outros textos produzidos em seu entorno, com os quais tenha
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algum tipo de relação (intertextualidade). Dessa forma, pode-se dizer que o contexto é o que
delineia o texto, é sua moldura. Logo, “nem o discurso é visto como uma liberdade em ato,
totalmente sem condicionantes linguísticos ou determinações históricas, nem a língua como
totalmente fechada em si mesma, sem falhas ou equívocos” (ORLANDI, 2012, p. 22).
Para a AD o texto é pensado em relação às suas condições de produção, se
relacionando com outros discursos, o que não o permite ser concebido como unidade fechada.
Assim, para compreender um enunciado é preciso recorrer a recursos que vão além dos
linguísticos. A partir dessa premissa, Maingueneau (2004, p. 33) propõe algumas leis do
discurso, que assim como o conhecimento dos gêneros do discurso são indispensáveis para
um interlocutor desenvolva sua competência comunicativa. São elas:

A lei da pertinência: uma enunciação deve ser maximamente adequada ao
contexto; deve interessar ao destinatário; fornecer ao destinatário
informações que modifiquem a situação.
A lei da sinceridade: deve haver engajamento do enunciador; desejo da
realização do que se diz; garantir a verdade no que se diz; considera
desnecessário o uso de advérbios como “sinceramente”, por ser conflitante
com outra lei como a da polidez.
Lei da Informatividade: Os enunciadores devem dar informações novas
aos leitores, assim, os veículos de informação devem apresentar ao
público-alvo fatos de relevância não só para o país, mas também
mundial.
Lei da Exaustividade: O enunciador deve transmitir o máximo de
informação se salvaguardando de não ser excessivo ou omissivo em
relação ao conteúdo.
Lei da Modalidade: De acordo com Charaudeau, (2008, p. 81) “a
acessibilidade da informação baseia-se na hipótese de que o grau de
compreensão de um discurso está ligado à simplicidade, à clareza com a qual
o discurso está construído”. Logo, essa lei aponta que as trocas de
informações devem ser claras e objetivas, contudo, a regra depende do
gênero discursivo, pois para cada situação enunciativa existe uma norma
distinta (MAINGUENEAU, 2004, p. 33 – grifos meus).

As leis propostas por Maingueneau (2004) reafirmam o comprometimento entre leitortexto-autor, necessário para que haja interação entre as partes e também a compreensão do
conteúdo. Nessa perspectiva, de que para compreender um enunciado é preciso recorrer a
recursos que vão além dos linguísticos, que se torna fundamental pontuar algumas questões a
respeito de um dos principais recursos extralinguísticos da AD, a ideologia.
Mas o que é ideologia? No senso comum ideologia refere-se a um conjunto de ideias,
pensamentos, de um indivíduo ou de um grupo, visando questões sociais e políticas. Numa
abordagem um pouco mais técnica, a ideologia é considerada um instrumento de dominação
que exerce influência, age por meio de persuasão ou dissuasão e nunca através de força física.
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Apesar de possuir definições no campo da filosofia, política e ciências sociais, e ser
tema de discussão entre autores como Marx e Engels, Althusser entre outros, nos anos 1960 e
70 estabeleceu-se um consenso em definir a ideologia como “um sistema global de
interpretação do mundo social” (ARON, 1968, p. 375 apud CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2008, p. 267).
Ideologia “é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos” (ORLANDI,
2009, p. 46). Assim, diante de qualquer objeto simbólico, o sujeito é sempre levado a
interpretar e buscar o sentido das palavras e das coisas. Em outras palavras, a ideologia,
refere-se e às estruturas mentais, dentre as quais se destacam as linguagens, conceitos,
categorias, imagens do pensamento e os sistemas de representação que imprimem
inteligibilidade ao modo como a sociedade funciona (HALL, 1996).

Se uma mesma palavra, uma mesma expressão e uma mesma proposição
podem receber sentidos diferentes - todos igualmente “evidentes” - conforme
se refiram a esta ou aquela formação discursiva, é porque [...] uma palavra,
uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seria
“próprio”, vinculado a sua literalidade. [...] é necessário também admitir que
palavras, expressões e proposições literalmente diferentes podem, no interior
de uma formação discursiva dada, “ter o mesmo sentido” [...]. (PÊCHEUX,
1988, p. 161).

Pêcheux (1988) propõe que numa sociedade, existem diferentes relações entre classes
que implicam posições políticas e ideológicas. Essas relações são constituídas de formações
discursivas em tensão que determinam o que pode e o que deve ser dito de acordo com as
posições sociais. Essas formações discursivas resultam a materialidade dos textos
evidenciando o cruzamento de vários discursos.
Segundo Althusser, que segue uma ótica marxista, a ideologia representa uma relação
imaginária que está ligada ao inconsciente pelo viés da interpelação dos sujeitos a tomarem
um determinado lugar na sociedade, mas ao mesmo tempo, cria a ilusão de liberdade desse
sujeito. A permanência da ideologia é garantida pelos aparelhos ideológicos, no âmbito
religioso, político, escolar etc., formado no interior das classes sociais. A ideologia é então
materializada nas práticas institucionais, logo, o discurso, enquanto prática social, seria uma
forma de ideologia materializada.
Para Fiorin (1990, p. 177),

O discurso deve ser visto como objeto linguístico e como objeto histórico.
Nem se pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos responsáveis pela
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produção do sentido e pela estruturação do discurso nem sobre os elementos
pulsionais e sociais que o atravessam. Esses dois pontos de vista não são
excludentes nem metodologicamente heterogêneos. A pesquisa hoje precisa
aprofundar o conhecimento dos mecanismos sintáxicos e semânticos
geradores de sentido; de outro, necessita compreender o discurso como
objeto cultural, produzido a partir de certas condicionantes históricas, em
relação dialógica com outros textos.

Diante do exposto é inegável que, independente do formato ou da realização, toda e
qualquer manifestação linguística é dotada de alguma forma de ideologia. Conforme
assinalado por Orlandi (2009) a ideologia é condição básica para a constituição do sujeito e
dos sentidos. Assim, o sujeito sempre que diante de um objeto simbólico tende a interpretá-lo,
numa busca constante de sentido nas palavras e nas coisas.

3.1.1

Sobre a teoria do Discurso Estético

A teoria do Discurso Estético corrobora o aporte da premissa de que se a imagem é
um texto, pode-se afirmar que há discurso das imagens. No caso das imagens, a análise não
será necessariamente do discurso semântico, mas do discurso estético, sintático, perceptível
não logicamente, mas esteticamente. Logo, a teoria do Discurso Estético parte do princípio de
que, em tese, há estética em tudo.
O discurso estético das imagens também está ligado ao contexto, no entanto, ao invés
de razão e lógica, se realiza e torna visível através da sensibilidade do sujeito. A sensibilidade
do sujeito será ativada em razão de suas experiências vividas, ou seja, ele se torna empático a
alguma imagem de acordo com os sentimentos que ela lhe desperta. Isso implica que mesmo
produzidas em diferentes momentos da história da sociedade, as formas de expressão artística
podem ser analisadas, demonstrado características do contexto e ideologia do momento de sua
criação.
O discurso das imagens, pode ser analisado tomando por base formas, texturas, cores,
dentre outros componentes. As imagens produzidas por um sujeito ou grupo refletem algum
tipo de posicionamento e/ou valorização de elementos com fundamentos ideológicos do grupo
a que pertencem. De acordo com Orlandi (2009, p. 46), “este é o trabalho da ideologia:
produzir evidências, colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais
de existência”. Assim, pode-se afirmar que o discurso estético apresenta características
ideológicas tal qual o discurso verbal, no entanto, o discurso estético, muitas vezes, pode ser
interpretado mais rapidamente que o verbal.
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Contudo, nessa perspectiva vale a pena refletir se são os produtores que determinam
esses valores estéticos, ou se eles são “impostos” pelo ambiente cultural, ideológico e/ou
econômico que compõem o contexto de criação. Assim, uma condição imposta pela estética
da moda, por exemplo, apesar de dispor de uma variedade de cores, opta por exaltar o preto e
branco, especialmente em padrões de listras, como uma tendência, demonstrando um discurso
ideológico, que naquele dado momento defende altos contrastes e opostos bem definidos,
deixando em segundo plano outros padrões e cores. Ainda sobre a questão das cores, pode-se
exemplificar o senso comum em relação a muitas delas: dourado representa riqueza, branco
representa paz.
Embora seja quase impossível definir a dimensão do impacto causado pelas questões
estéticas das imagens na sociedade nas suas diversas situações de uso, o mesmo não se pode
afirmar sobre a seleção dos valores estéticos em razão do contexto de criação, haja vista que
esses elementos são imbricados. Em outras palavras, o conteúdo de um texto e seu contexto
estão intrinsecamente conectados, resultando em discursos que superam os limites do verbal
na construção do sentido. Vale ressaltar que o propósito do discurso é transmitir uma
mensagem e atingir um objetivo comunicativo, para um determinado público alvo,
previamente estabelecido.
Assim, de acordo com Orlandi (2009, p. 42), “o sentido não existe em si, mas é
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio histórico em que
as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que
as empregam”. Desta forma, pode-se afirmar que o sentido do discurso não é fixo. Alguns dos
motivos que não permitem que o sentido do discurso seja fixo ou estagnado são: o contexto de
criação, a estética selecionada, a ordem do discurso, ou a forma de construção. Nesse contexto
entende-se que o sentido de um discurso é determinado de acordo com a interpretação do
leitor, encontrando-se sempre em aberto para novas possibilidades de interpretação.

3.2 Imagem e discurso: dois pesos, uma medida
Longe de intencionar discordar de Voltaire ou do Deuteronômio (25:13-16), precisa-se
acima de tudo, pontuar que nem sempre a imagem será passível de apenas uma interpretação,
por mais óbvia que esta aparentemente seja. Antoine de Saint-Exupéry demonstra de forma
belíssima esse exemplo em sua obra O Pequeno Príncipe (1943). Assim, na figura 4 a seguir,
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qual seria a interpretação mais plausível para a imagem, um chapéu ou uma cobra que engoliu
um elefante?

Figura 4 - O conceito está nos olhos de quem vê

Fonte: Saint-Exupéry (1943)

A seguir serão apresentadas algumas concepções da Análise de Discurso de linha
francesa, especialmente a partir de sua divulgadora no Brasil, Eni Orlandi. Para explanar esse
assunto, primeiramente, é necessário um breve histórico da Análise de Discurso, doravante
AD. Surgida por volta da década de 1960-70, a AD tem como bases fundadoras a linguística,
o marxismo e a psicanálise. Ter conhecimento sobre as bases fundadoras da AD é
fundamental para que se compreenda as maneiras pelas quais a ideologia se faz presente na
superfície discursiva do texto.
Vale ainda ressaltar uma questão: o que se entende por Análise do Discurso? Este
questionamento é prudente e pertinente, em razão dos vários conceitos que podem ser
encontrados sobre “Análise do Discurso”, um campo ainda jovem e de estudos em formação,
cujas fronteiras não estão claramente estabelecidas.
De acordo com Orlandi (2009, p. 15) o que diferencia a AD das outras correntes
teóricas é o objeto de estudo, ou seja, o trabalho com a categoria discurso, que para ela
significa “palavra em movimento, prática de linguagem”. Para a autora a AD não se limita a
analisar o sentido do texto, ou do sentido do discurso, mas sim os modos e as dinâmicas do
texto e do discurso, de acordo com o contexto sócio histórico da produção de sentidos. Nessa
perspectiva a AD trabalha “refletindo sobre a maneira como a linguagem está materializada
na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua”.
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Em se tratando da construção dos sentidos, segundo Orlandi (2009 p. 19), essa ação só
é possível a partir de sua materialização na linguagem, e não em uma realidade paralela, ideal
ou transcendental. Contudo, a materialização da língua, ou seja, o real da língua não é
necessariamente o mesmo da história. Em outras palavras, na AD o discurso se concretiza no
momento em que a língua e a história se cruzam, resultando “a forma material (não abstrata
como a da linguística) que é a forma encarnada na história para produzir sentidos”.
Nesse sentido a AD parte das seguintes premissas:
a) “a língua tem sua própria ordem”;
b) “a história tem seu real afetado pelo simbólico” e
c) “o sujeito da linguagem é descentrado, pois [...] funciona pelo
inconsciente e pela ideologia” (IDEM, p. 19).

Através de tais premissas pode-se perceber um apontamento para a não evidência dos
sentidos, bem como para o papel do inconsciente e da ideologia na produção de efeitos de
sentidos. Essa perspectiva cria um embate com as premissas da teoria da comunicação,
baseadas no esquema de cinco elementos: emissor, receptor, mensagem, referente e código;
demostrando que “a linguagem serve para comunicar e para não comunicar” (ORLANDI,
2009, p. 21).
Levando em conta as premissas da AD a escola poderia estabelecer um método de
trabalho em que alunos e professores se beneficiassem da construção coletiva do saber,
levando em consideração o conhecimento prévio do aluno de acordo com seu contexto
familiar, histórico e social. Essa precisa ser a nova premissa a ser seguida no processo de
ensino, principalmente porque professores já não são mais os detentores do saber. Diante da
facilidade de acesso às informações proporcionadas pelas TICs, professores passaram a ser
mediadores do conhecimento, facilitadores ao acesso de informações confiáveis, pois um dos
grandes problemas nas escolas é que, muitas vezes, os alunos não têm maturidade de “filtrar”
se as informações disponíveis são ou não confiáveis.
Assim, considerando que o objetivo da AD é “a compreensão de como um objeto
simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos”
(IBIDEM, p. 26), uma formação baseada nos pressupostos da AD possibilitariam aos alunos
compreender que, em se tratando de leitura e interpretação textual, cada análise tem suas
particularidades por acionar diferentes conceitos, ressaltando ou descartando, elementos
importantes na construção dos sentidos.

57

Daí a importância da proposta de Marcuschi (2008) ao afirmar que texto e discurso
nem são dicotômicos, nem balizam fala e escrita. Todo discurso é uma construção social e são
complementares. Segundo o mesmo autor, as definições mais comuns de discurso são:
• Conjunto de enunciados que derivam da mesma função discursiva;
• Uma prática complexa e diferenciada, obedecendo a regras de transformações
analisáveis;
• Regularidade de uma prática (MARCUSCHI, 2008, p. 58).

Entende-se assim que o estudo dos textos imagéticos se inscreve num novo modelo de
análise textual, levando em conta não apenas a intenção do autor, o contexto de produção e
situacional, mas também, e principalmente, para as intenções com que os elementos foram
organizados.
“Em geral, a preocupação com o entendimento do texto se fixa naquilo que o autor
disse, ou seja, no sentido do que é dito”, mas na verdade “o sentido é que se conforma à
intenção”, ou seja, “a forma como se diz uma coisa está na dependência da intenção que
temos ao dizê-la (ANTUNES, 2009, p. 77). A partir dessa premissa, entende-se discurso
como uma prática, passível de ser analisada, e não necessariamente como um objeto empírico.
“Esta noção de prática é o que permitirá levar em conta os fenômenos extralinguísticos para
não cair no subjetivismo” (MARCUSCHI, 2008, p. 58).
Além disso, para a construção dos sentidos pode-se contar com a “predisposição dos
interlocutores para mutuamente cooperarem na produção e na interpretação dos sentidos e das
intenções pretendidos em cada oportunidade” (ANTUNES, 2009, p. 77). Dessa forma, os
textos imagéticos, assim como os textos verbais, precisam estar contextualizados dentro de
uma práxis comunicativa. Mas vale também ressaltar que a leitura de mundo precede a leitura
da palavra, nesse sentido, pode-se afirmar que a leitura da imagem também é fruto das
experiências do leitor.
Se os discursos são analisados com perspectivas diferentes, também são construídos e
organizados em sob diferentes aspectos. Assim, uma ordem de discursos é um conjunto de
discursos, definidos socialmente (Foucault) ou temporalmente (Fairclough), a partir de uma
mesma gênese. A ideia aqui é situar sócio historicamente os textos produzidos num mesmo
contexto, mas que interajam com textos de outras ordens discursivas. Dessa forma, pode-se
considerar que os discursos são contextualizados em razão das redes sociais que pertencem e
de acordo com as regras estabelecidas por essas redes.
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Vale ressaltar que o tipo de análise referente ao texto verbal não será a mesma
utilizada para um texto imagético. Contudo, em ambos os casos não se deve passar de uma
análise semiológica para a análise semântica, ou seja, não se faz uma análise apenas
evidenciando as marcas deixadas pelo autor, classificando-as e imediatamente interpretando
seus significados. A análise discursiva é um processo bem mais complexo e precisa levar em
consideração o máximo possível de variáveis que constituem aquele determinado contexto.

3.3 Sobre o trabalho discursivo no contexto escolar
As TICs são uma realidade no cotidiano contemporâneo de grande parcela da
população brasileira, porém não o são no contexto da escola pública. Um dos recursos mais
utilizados nos objetos tecnológicos digitais são as imagens, nas mais diversas formas, cores,
tamanho e funções. As imagens que circulam em diferentes veículos e mídias são resultadas
das manifestações da linguagem da sociedade atual, seu uso se torna cada dia maior,
principalmente entre os jovens em idade escolar, seja nas redes sociais, nos livros didáticos ou
mesmo em sua vida cotidiana.
Considerando que o processo cognitivo ocorre por meio de soma, de absorção de
informações por meio de todos os sentidos, Moran (1994) defende, por exemplo, o uso de TV
e vídeo na sala de aula, contudo, sua fala pode ser considerada mais abrangente, e aplicada a
outras formas de TICs

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita.
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não
separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as
maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades
(no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a
comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a
lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo
emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional (MORAN,
1994, p.33).

As diversas formas de TICs estão presentes no dia a dia, de uma parcela considerável,
da população brasileira. Dessa forma, há de se levar em conta, que o contexto escolar não
deveria estar desconectado dessa realidade, ou seja, a escola também precisa disponibilizar e
atualizar as práticas e metodologias de ensino, de forma a inserir essa nova realidade aos
currículos. Os meios de comunicação são grandes fontes de informação. Daí a importância da
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presente pesquisa em verificar de que maneira as imagens têm sido abordadas e trabalhadas
nos livros didáticos do ensino médio.
Para Moran et al (2000), o conhecimento se concretiza no processo comunicativo, de
interação, ou seja, para que se construa o conhecimento é necessária em primeira instância a
troca de informações. Para o autor, “[...] os meios de comunicação, principalmente a
televisão, desenvolvem formas sofisticadas multidimensionais de comunicação sensorial,
emocional e racional, superando linguagens e mensagens que facilitam a interação com o
público” (MORAN et al, 2001, p. 33).
Trazendo essa proposta para o contexto escolar, uma teoria que abarca essa realidade é
a de multiletramento. Conforme Rojo (2009) novos tempos pedem novos letramentos. Nesse
sentido, Rojo e Moura (2012, p. 8) afirmam que
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente
envolverá) o uso de novas tecnologias da comunicação e de informação
(‘novos letramentos’), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das
culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros,
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático - que envolva agência – de textos/discursos
que ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos .

Ainda sobre esse assunto os autores ressaltam que a prática multiletrada vai além do
conceito de letramentos múltiplos. Sobre multiletramento e letramentos múltiplos Rojo e
Moura (2012, p. 13) esclarecem que enquanto o primeiro (multiletramento) “aponta para dois
tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, (...) a
multiplicidade cultural das populações e multiplicidade semiótica de constituição dos textos
por meio dos quais ela se informa e se comunica”; o segundo (letramentos múltiplos) “se
refere à multiplicidade e variedade das práticas letradas reconhecidas ou não pelas
sociedades”. Dentro dessas práticas letradas, “são necessárias novas ferramentas – além das
da escrita manual (papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressora (tipografia, imprensa) –
de áudio, vídeo, tratamento de imagem, edição e diagramação” (IBIDEM, p. 21).
A partir dessa perspectiva, os letramentos podem ser entendidos como “práticas
socioculturais de uso de linguagens verbais, visuais, sonoras, etc., devem ser pensados nesse
contexto como práticas plurais, variáveis, num caráter híbrido, interativo, não linear e
metamórfico” (MACHADO et al, 2014, p. 62). Nada mais atual e fundamental para a prática
escolar, pois é necessário levar em consideração que as produções textuais que circundam a
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sociedade atual são compostas de um conjunto de textos híbridos de diferentes gêneros,
conteúdos e autores.
Ademais, é válido lembrar a importância que deve ser dada à questão diversidade
linguística e cultural, cujas peculiaridades e particularidades, representadas nos textos e
imagens dos LD, deveriam ser diariamente discutidas na sala de aula. A persistente influência
que as TICs acarretam na linguagem, contribuem para o desafio de se trabalhar a diversidade
textual. Os significados surgem e são criados de diferentes e variados modos
(multimodalidade) escrita, áudio, imagens movimentos, e muitos professores não se sentem
preparados para enfrentar essa realidade.
Ao que parece, o trabalho com a diversidade textual e as TICs vem sendo realizado
sob a égide de uma educação nos moldes tradicionais. Resta saber se isso está ocorrendo
também nos livros didáticos, objeto de análise desta pesquisa, ou se os livros trazem uma
abordagem complexa e detalhada sobre essa questão, mas ela não tem sido colocada em
prática na sala de aula em razão de um possível despreparo dos professores.
Sobre essa questão, o trabalho de leitura e interpretação de textos imagéticos,
conduzido pela teoria da AD, permite uma visão crítica no processo de atribuição de sentidos,
avaliando como eles são concebidos e a origem de suas referências, sejam elas atuais ou não.
Acredita-se que levar os alunos a ter contato com o texto imagético ou verbo-visual, a partir
do olhar da AD, permitirá que eles tenham uma leitura crítica, mas também investigativa, no
sentido de avaliar as referências e ideologias por trás de cada texto. Essa é uma ação
necessária no processo de desenvolvimento da leitura discursiva, explorar, cultivar e aumentar
o olhar crítico sobre os diversos textos que circulam na sociedade, sejam eles impressos ou
digitais.
Se novos tempos pedem novos letramentos (ROJO, 2009), novos textos pedem novos
leitores. As mensagens que são veiculadas nos mais diversos suportes e mídias se manifestam
por meio de uma linguagem diversificada, pautada principalmente nos recursos visuais, mas
também oferecem um sentido completo, sem a necessidade de recursos de apoio.
Assim, pode se afirmar que os textos imagéticos não exercem apenas papel ilustrativo,
mas possuem sentidos próprios e completos, representam uma nova forma de materialidade
para a construção de sentidos na sociedade. E isso inclui os textos imagéticos e/ou verbovisuais dos LD, daí a importância de trabalhá-los na escola. Se as imagens vêm ocupando
lugar de destaque nas atividades cotidianas dos discentes, é fundamental que eles sejam
preparados para tratá-la e manipulá-la de forma completa, ou seja, usar esse recurso também a
seu favor.
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Assim, de acordo com Machado et al (2014, p. 63), pode se considerar que “saber ler é
chegar ao nível simbólico das múltiplas relações do texto com o seu contexto sócio histórico,
e a multimodalidade envolvendo a combinação desses recursos construídos para fazer
sentido”. A leitura multimodal pode favorecer o reconhecimento social e histórico do texto.
Dessa forma, o texto torna-se uma ferramenta de aprendizagem, e cabe ao professor, saber
lidar com o conjunto de estímulos, especialmente os imagéticos, no processo de leitura e
produção de textos, buscando promover uma aprendizagem vinculada ao desenvolvimento
cognitivo relacionado ao contexto imagético.
A leitura de imagens, tão presente em nosso cotidiano, também deve ir além do óbvio,
do que se percebe em uma leitura superficial. Para ultrapassar essa leitura superficial
buscando uma interpretação um pouco mais aprofundada é necessário que o leitor reflita e se
se questione: quais as possíveis interpretações para esse texto? Que tipos de diálogos podem
ser estabelecidos naquele contexto? As cenas comportam outras possibilidades de
compreensão e reflexão além da que foi apresentada no primeiro momento? Há, de fato, uma
“dialogicidade” ou alusão a outras possibilidades interpretativas, implícitas, dentre aquelas
que foram apresentadas? (PEIXE, 2015).

3.4 Leitura versus decodificação: diferenças entre receptor e interlocutor
Os conceitos de leitura são muitos e abrangentes. Contudo, pode-se afirmar que dentre
essa gama de conceitos, os autores chegaram a um denominador comum: ler não é apenas
decodificar.
Ler é um processo interativo, seja entre autor e leitor, texto e leitor, entre leitores.
Segundo Orlandi (1988, p. 11), a leitura de um texto ultrapassa os limites ali contidos, “a
leitura pode ser um processo bastante complexo e que envolve muito mais do que habilidades
que se resolvem no imediatismo da ação de ler”. Assim, para que haja uma efetiva
interpretação e compreensão das informações expressas em um texto, é necessário que o leitor
acesse sua memória discursiva como uma fonte de auxilio de possíveis dados que
identifiquem ou não as informações contidas no texto. Em outras palavras, “Saber ler é saber
o que o texto diz e o que ele não diz, mas o constitui significativamente (ORLANDI, 1988. p.
11).
O papel do professor em relação à leitura e seus desdobramentos precisa ser muito
mais ativo em relação ao conteúdo do que ao ato da leitura em si, pois existem diferentes tipos
de linguagem que o aluno precisa estar preparado para utilizar e se comunicar. Compreender
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os sentidos de um texto e transitar entre as diversas e diferentes formas de manifestação da
linguagem significa ter domínio sobre o conteúdo verbal e também o não-verbal. A escola
deveria ser um ambiente de incentivo à uma leitura crítica, interpretativa e incentivadora da
construção de sentidos e não apenas um local onde se aprende a decodificar. Para Santaella
(2013, p. 16)

[...] não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas também todos os
sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos,
ou seja, eles reproduzem, se readaptam, se transformam e se regeneram
como as coisas vivas.

Diante do universo plurissignificativo que os textos oferecem, o aluno precisa sair da
condição de um mero receptor e passar a ser um interlocutor mais ativo na sociedade,
conforme proposto pelos PCN (1998). Para se tornar um leitor ativo o aluno precisa
compreender não só os sentidos já propostos no texto, mas também interagir com os discursos
presentes nele, realizar analogias, inferências e ser capaz de contextualizá-lo. A ação
interpretativa precisa ir além das informações explicitas no texto. Um leitor ativo é aquele que
compreende de que forma ocorreu a construção dos sentidos do texto, que argumentos e
induções o autor usou para criar aquela determinada mensagem.
A escola deveria ser o ambiente onde se aprende a ler de maneira a ultrapassar os
limites institucionais, ou seja, o aluno precisa ter um espaço onde ele aprenda a pensar “fora
da caixa”. Se neste ambiente ele for cerceado, tiver sua criatividade e percepção de um ponto
de vista diferente não valorizada, ele possivelmente tenderá a apenas enxergar o óbvio.
É justamente dessas amarras de perceber apenas o óbvio, a comédia paspalhona, que
os alunos precisam ser libertados, em especial, aqueles que estão no EM e iniciando a vida
adulta. O domínio da leitura e suas diversas facetas permite que o leitor se torne mais ativo na
sociedade e menos alienados a questões, consideradas chatas por alguns, como política e
economia, por exemplo.
Leitura não é apenas gosto, é também treino e incentivo. Segundo Gomes e Souza
(2010, p. 4) existem maneiras de aumentar o interesse pela leitura através do aprimoramento
de algumas capacidades textuais, são elas:

A formativa, que permite o usuário da língua criar, entender e avaliar um
número significativo de texto;
A transformativa, que possibilita modificar, resumir, parafrasear um texto,
julgando apropriadas ou não as transformações feitas;
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E a qualitativa, que torna possível classificar e produzir os diferentes tipos
de textos.

Vale ressaltar, que o aprimoramento dessas capacidades advém do contato diário e
significativo com o texto. É preciso, portanto, oferecer aos alunos os diversos textos que
circulam na sociedade, não se prendendo apenas ao conteúdo institucional. Não se formam
leitores críticos solicitando aos alunos que leiam apenas durante as atividades na sala de aula,
apenas os livros de conteúdos acadêmicos ou apenas porque o professor pede. Umas das mais
importantes estratégias didáticas que o professor poderia projetar é a prática de leitura,
principalmente com a diversidade textual, pois sem ela pode-se até ensinar a ler, mas
provavelmente não serão formados leitores competentes, mas decodificadores de símbolos.
O trabalho com textos, no que concerne à leitura, perpassa por diferentes abordagens
teóricas. Essas abordagens são classificadas como modelos de leitura. Esses modelos são
categorizados da seguinte forma (DURAN, 2009):

Modelo baseado na decodificação, ou ascendente, concepção Bottom-up

Este é um modelo baseado na decodificação, na interpretação de texto com foco no
vocabulário e gramática. Neste modelo, bastante influenciado pelo estruturalismo, os
significados do texto estão no próprio texto. Daí a classificação de ascendente, ou seja, a
compreensão segue um curso direto do texto para o leitor. Esse é um modelo pautado na
leitura de decodificação centrado unicamente no texto (MOITA LOPES, 1996, p. 138).
Os adeptos desse modelo são aqueles que exercem práticas docentes que valorizam as
perguntas simples, cujas respostas seguem uma ordem direta de acontecimentos no texto. São
perguntas de interpretação de textos que, na maioria das vezes, têm respostas tão evidentes
que não é nem necessário reler o texto para respondê-las.
Em razão dessa obviedade unilateral de interpretação esse modelo sofreu muitas
críticas, pois se um texto é passível de interpretação, de acordo com essa perspectiva, leitores
diferentes deveriam apresentar uma mesma visão sobre um determinado texto. Logo, essa é
uma teoria que não se sustenta, tendo em vista que essa abordagem desconsidera as
competências cognitivas do leitor, assim como o contexto sócio histórico ao qual ele pertence.
Esse modelo não leva em consideração que cada leitor dispõe de um conhecimento de mundo
diferente, e mais, um mesmo leitor pode ler um mesmo texto de diferentes formas, acionando
significados diversos a cada leitura.
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Modelo psicolinguístico, ou descendente, concepção Top-down
Em oposição ao modelo anterior, nessa proposta o leitor constrói o sentido do texto a
partir da leitura e de acordo com seu conhecimento de mundo, sua bagagem cognitiva. A
significação do texto é descendente, ou seja, vai do leitor para o texto, nessa perspectiva a
leitura se caracteriza pela manifestação do leitor, que utiliza seu conhecimento linguístico,
textual e de mundo no processo de inferência de sentidos para a interpretação do texto. Esse
modelo é centrado essencialmente no leitor (MOITA LOPES, 1996, p. 138).
A compreensão/interpretação do texto varia de acordo com cada leitor, de acordo com
suas particularidades como gênero, idade, escolaridade, orientação religiosa, etc. Este modelo
é seguido por profissionais que valorizam as perguntas que dependem de perspectiva,
compreensão, posicionamento do leitor. O modelo psicolinguístico foca na pergunta com
objetivo de formulação de hipóteses sobre o texto (por exemplo: qual sua opinião sobre o
posicionamento do autor em relação ao...) ou seja, perguntas mais elaboradas que faz com
que o leitor reflita sobre a questão proposta.
Nesse modelo, a prática de leitura é considerada uma atribuição de significados. Cada
leitor terá uma interpretação de acordo com seu interesse, seu objetivo comunicativo, seja ele
informativo ou de entretenimento. A crítica a essa modalidade é que cada leitor fará a
interpretação que lhe convier, ou seja, não há fidedignidade na relação autor-texto-leitor. O
sentido do texto passa a ser uma caixa de Pandora, pois o sentido muda aleatoriamente de
acordo com a relação estabelecida entre o texto lido e a experiência de vida e conhecimento
de mundo que cada leitor traz consigo.

Modelo interacionista
Na concepção interacionista ocorre hibridismo das concepções anteriores, logo,
consideram a leitura como um processo cognitivo e perceptivo. “Isso quer dizer que a
interação entre texto e leitor ocorre de maneira a se retomarem ora a perspectiva do leitor, ora
a do texto, conforme a necessidade para cada situação de leitura” (DURAN, 2009, p. 4).
Assim, a construção de sentido nessa prática de leitura é interativa entre leitor e texto, pois é
resultado da junção das informações presentes no texto com as informações e conhecimentos
particulares de cada leitor.
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Dentre esses três modelos, o interacionista é o mais plausível, já que nele ocorre uma
interação de informação que resulta em uma leitura cooperativa: o texto contribui com sua
forma e conteúdo, e o leitor oferece suas expectativas e conhecimentos prévios. As “pistas”
do autor seriam a contribuição do texto, e a “percepção” do leitor em relação às pistas a
contribuição do leitor, por exemplo. A existência de uma depende da outra.

Modelo Sócio interacionista

Após algumas avaliações do modelo interacionista, um diagnóstico era inevitável: a
interação texto-leitor não ocorre no vácuo. A partir dessa perspectiva deve-se considerar que a
leitura é um ato interativo, mas também contextualizado, ou seja, existem diferentes aspectos
contextuais que contribuem, ou não, para o significado do texto.
Ao produzir um texto, o autor é influenciado por seu contexto sócio histórico (a
cronologia, por exemplo, é um determinante para a condição de gênero na sociedade), da
mesma forma, o leitor é influenciado por suas crenças, condição social, enfim, ele também
traz consigo suas próprias contextualizações. Essas diferenças serão determinantes na forma
como cada leitor compreenderá o texto, ou seja, haverá uma diferença de interpretação de
leitores pertencentes a diferentes contextos. Por conseguinte, entende-se que

ler é apropriar-se de um produto cultural, gerado intencionalmente por um
ou mais agentes históricos. O ato de ler expande o leque de experiências do
ser enquanto criança ou adulto, percebendo novas formas de conceber o
mundo e a si mesmo. São múltiplas as possibilidades de abertura de
horizontes quando o ser se apropria do ato de ler (SANTOS-THÉO, 2003, p.
2).

Desta forma pode-se considerar estreita relação entre texto, leitor e contexto, visto que
isolados esses elementos têm seu valor questionado, mas ao superar a leitura como mera
decodificação de letras, palavras e sentenças, elevando-a a um processo de construção de
significado, numa perspectiva de interação entre texto, leitor e contexto, cria-se um novo
cenário em que o significado depende tanto do texto quanto do leitor. Considera-se
atualmente que esse é o modelo mais indicado para trabalhar leitura.
Para Antunes (2009, p. 84), “nas atuações sociocomunicativas cotidianas, a realidade
complexa dos sistemas linguísticos, em condições normais não suscita dificuldades
relevantes”, mesmo porque a cooperação comunicativa entre os sujeitos fornece pistas e
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instruções das seleções a serem realizadas durante a interação e para que esta tenha
continuidade, e ainda, se necessário, novas instruções são fornecidas.

3.4.1

Para quem sabe ler um pingo é chuva

Está claro que a leitura não é composta apenas pela decodificação de símbolos, logo, o
processo de leitura exige muitas outras capacidades cognitivas do sujeito. Depende de vários
fatores complexo e inter-relacionados, tais como: inferência, intertextualidade, conhecimento
linguístico, conhecimento de um código específico, fatores materiais como tamanho ou cor
das letras, entre outros.
Koch (2003) definiu uma concepção de leitura decorrente da concepção que se tem de
sujeito, língua, texto e sentido.
•

Foco no autor: nessa perspectiva o texto é um produto do pensamento
(representação mental - lógico) do autor e leitor é passivo, apenas percebe as
intenções do autor. Não há interação.

•

Foco no texto: a língua é vista como estrutura, como instrumento de comunicação.
Todo o significado encontra-se no texto, o leitor precisa apenas reconhecer as
palavras e estruturas do texto.

•

Foco na interação autor-texto-leitor: o sentido do texto é uma construção
dialógica que se dá através da interação texto-sujeitos

Nessa perspectiva, para a realização da interpretação de textos deve-se considerar a
existência do autor, ou seja, um sujeito especifico, com identidade social e histórica, cujo
discurso será compartilhado com base nessa identidade.
Os textos são elementos de mediação da interação comunicativa, é através deles que os
sujeitos realizam participação ativa na construção dos sentidos e interpretação da atividade
verbal. Assim, no processo de leitura, para compreender o significado do texto, o sujeito
precisa perceber e compreender as sutilezas do processo de construção do texto, que muitas
vezes ultrapassar a função informacional.

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a
linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica
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estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais
não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita
controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de
dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar
no texto suposições feitas (PCN, 1998, p. 69 – grifos meus).

Dessa forma, a concretização da construção de sentido ocorre através da interação
autor-texto-leitor, mas também envolve os conhecimentos extralinguísticos e pertencentes ao
interior de algum evento comunicativo, como por exemplo, as narrativas. “A interpretação de
um texto também se apoia em muitos tipos de sinalizações que vão nos indicando por onde
conduzir a apreensão dos sentidos” (ANTUNES, 2009, p. 86). Para a autora existem algumas
estratégias para a realização de uma leitura eficiente.
➢ Uso dos conhecimentos prévios do sujeito sobre os elementos que envolvem a leitura,
como: tema do texto, gênero do discurso, meio de circulação do texto, autor, contexto
de criação, etc.;
➢ Antecipação de informações presentes no texto;
➢ Inferências acerca do conteúdo, determinação das principais informações, avaliação
das possíveis relações do conteúdo com a vida pessoal e social do sujeito, bem como a
intertextualidade com outros textos.

Aprimorar permanentemente essas estratégias não só aperfeiçoa a capacidade de
leitura do sujeito como também o torna mais crítico e perspicaz, potencializando sua
percepção das informações e discursos presentes no texto, enriquecendo o repertório de ideias
e modelos linguísticos. O aprimoramento dessas estratégias permite uma leitura mais densa,
significativa e intensa.
Leitores ativos com vistas a promover a interação com texto e autor utilizam de
estratégias como antecipações e hipóteses em relação ao texto e com base em conhecimentos
prévios sobre: o autor, o veículo do texto, o gênero textual, o título e distribuição e
configuração das informações textuais. Vale ressaltar que essas antecipações e hipóteses
podem ser confirmadas ou descartadas no decorrer da leitura. Caso sejam rejeitadas, as
“hipóteses serão reformuladas e novamente testadas em um movimento que destaca nossa
atividade de leitor, respaldada em conhecimentos arquivados na memória (sobre a língua, as
coisas do mundo, outros textos, ...) e ativados no processo de interação com o texto” (KOCH,
2007, p. 13).
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A relevância de dominar essas idiossincrasias que compõem as atividades de
interpretação textual apresenta-se na forma de um questionamento: “de que jeito exercitar as
tomadas de decisão que a interação verbal requer se não sabemos a quem nos dirigimos?”
(ANTUNES, 2009, p. 89). Ao refletir sobre tal questionamento é que se percebe que a
atividade de leitura e interpretação de textos, sejam verbais ou imagéticos, dependem de um
conjunto de estratégias que envolvem autor, leitor e texto, bem com a interação entre estes
três e seu contexto de criação. Logo, qualquer desses elementos, se isolados, comprometem a
construção de sentidos do texto como um todo.

Na sociedade contemporânea, à pratica de letramento da escrita, do signo
verbal, deve ser incorporada a prática de letramento da imagem, do signo
visual. Necessitamos então falar de letramentos, no plural mesmo, pois a
multimodalidade é um traço constitutivo do discurso oral e escrito. Faz-se
necessário ressaltar, também, a diversidade de arranjos não padrões que a
escrita vem apresentando na mídia em função do desenvolvimento
tecnológico. Em consequência, os nossos habituais modos de ler o texto
estão sendo reelaboradas constantemente. Não se salienta aqui a supremacia
da imagem ou da palavra na organização do texto, mas sim a harmonia (ou
não) visual estabelecida entre ambos (DIONISIO, 2011, p. 120).

A partir da premissa de Dionísio (2011), retoma-se a questão da necessidade de um
letramento multimodal, proposto também por Rojo (2009), ou mais especificamente, indo de
encontro ao objetivo do presente trabalho, a questão da importância do letramento visual, haja
vista que este representa uma nova realidade da organização social das comunidades.
As imagens fazem parte não apenas do cotidiano, suas representações e influências na
vida da sociedade, mas também estão muito presentes no ensino, podendo ser encontradas nos
livros didáticos, avaliações, exposição de conteúdos, etc. Cada vez mais as imagens estão
sendo percebidas e analisadas como objetos para o ensino. Mayer (2003) corrobora essa
premissa lançando a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia, onde afirma que a
aprendizagem é mais significativa combinando palavras e imagens do que usando apenas as
palavras.
Nessa perspectiva pode-se afirmar que o ensino de LP utilizando textos imagéticos
pode ser bastante positivo, uma vez que as imagens são atraentes e dão um dinamismo ao
texto, principalmente por representar e conceber uma linguagem mais acessível ao leitor,
especialmente aos do ensino médio. Ao interagir com textos imagéticos sob uma nova ótica
que não apenas a informacional ou ilustrativa, os alunos têm uma nova percepção desse texto
como objetos de ensino, passando a observá-los com um olhar mais atento às suas
particularidades, objetivo comunicativo e ideologias.
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4. VEJO, LOGO LEIO: O PAPEL DA IMAGEM NO LIVRO DIDÁTICO

4.1 Visual, verbal ou verbo-visual? Um breve percurso da tecnologia rupestre à
tecnologia digital
A cultura visual dá forma ao nosso mundo, mas também é a nossa própria forma de
olhar o mundo, assim, as representações existentes sobre a história da humanidade e a
informação impressa, ainda que de forma extremamente rudimentar, aponta indícios da
necessidade de registros impressos do ser humano. A relação do homem com os registros das
ocorrências à sua volta é muito anterior aos primeiros registros de escrita, ou mesmo da
comunicação verbal.
Do homem primitivo à Idade Média, a linguagem e seus meios de transmissão
evoluíram da pictografia ao alfabeto, da pedra ao papel, do papel à tela de um smartphone. Os
primeiros registros de informação humana datam de 15.000 a.C., com a descoberta de
desenhos em cavernas na África. Posteriormente, foram encontrados registros de escrita da
civilização Suméria, no período de 4.000AC a 3.000 a.C., seguidos pelos egípcios, com seus
famosos hieróglifos (período a partir de 3.000 a.C.). Alguns dos primeiros registros de
informação da humanidade, como as pinturas rupestres, ainda são encontrados nos dias atuais,
milênios depois de serem criados.
Durante um longo tempo, os registros eram realizados de forma totalmente subjetiva,
por meio de desenhos, entalhes, mesmo após a escrita alfabética, a percepção de um objeto ou
elemento era a partir da visão do observador. Isso demonstra o quanto o processo de
aprendizagem humana está vinculado às imagens.
No que diz respeito às pinturas rupestres, por não serem dotadas de um sistema de
organização e padronização, essas representações são classificadas por criptografia, ou seja,
um sistema de registro de informações para a comunidade a qual pertence. Contudo, muitos
desses símbolos paleolíticos (idade da pedra), tornaram se ideogramas, ou seja, representações
gráficas utilizadas e interpretadas ainda nos dias atuais, e que podem representar um objeto,
conceito ou ideia, como, por exemplo, as setas das placas de trânsito.
(...) as figuras rupestres talvez representem o mais remoto exemplo de que
um registro impresso adquire preeminência sobre a oralidade, no que diz
respeito a uma mensagem escrita permanecer o máximo possível em seu
estado representativo original, suportando o tempo e condições naturais do
ambiente, e permitindo que gerações milênios mais tarde apreciem e teçam
conjecturas sobre uma forma social que não deixou outro vestígio, em vida,
de como o homem primitivo se comportava e como observava seu meio
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ambiente. A arte primitiva é um legado de inscrições em rochas que desafiou
o tempo, sobrevivendo há milhares de anos e ainda transmitindo informações
sobre uma civilização inexistente, mesmo depois do surgimento da escrita
como um marco da História (GOMES, 2007, p. 3).

A partir dessa premissa percebe-se a necessidade do ser humano em manter registros
de sua experiência, de suas conquistas e observações, seja para seus pares ou gerações futuras.
Dessa forma, a linguagem imagética pressupõe a capacidade de traduzir em conceitos os
elementos da vida cotidiana, mesmo não articulada, buscava-se representar a realidade através
de símbolos (GIOVANNINI, 1987, p. 26).
A escrita tal qual a fala é uma forma de representação da língua. A primeira é a
representação fônica enquanto a segunda é a representação gráfica, mas ambas constituídas de
suas próprias regras. Contudo, em alguns casos, especialmente por meio da prosódia7, a
escrita pode ser moldada e renovada de acordo com a necessidade do falante na tentativa de
representar suas ideias. Apesar de ser uma tentativa de representação da fala, a escrita, em
especial no Brasil, é bastante distinta da fala. Desta forma, vale ressaltar que todos falam, mas
nem todos escrevem. No entanto, mesmo assim, existe uma supervalorização em relação à
escrita e quem a domina.
De acordo com Marcuschi (1997), as línguas faladas e escritas são complementares,
são práticas discursiva distintas que não competem entre si. Enquanto a fala é marcada pelas
particularidades do indivíduo, a escrita cria um distanciamento carregado predominantemente
por informações
Segundo Giovannini (1987, p. 28),

[...] a passagem da tradição oral para a tradição escrita comporta uma
mudança radical no tipo de mensagem transmitida: esta já não é mais
dependente de quem a envia e da discrição de quem a recebe, porém fica à
disposição de qualquer pessoa que a deseje ler. Pode ser relida, meditada,
analisada; adquire, portanto, durabilidade, profundidade e clareza.

Assim, a gênese da escrita é resultado da criação de elementos padronizados que para
as representações pictóricas. Atribui-se a invenção da escrita aos sumérios, um povo de
origem desconhecida que se estabeleceu entre os rios Tigre e Eufrates, região correspondente
ao atual Iraque, entre o período de 5.000 a 4.000 a.C. Já nesta época a civilização suméria era
7

Prosódia diz respeito ao estudo das propriedades acústicas associadas à fala, refere à correta acentuação dos
vocábulos quanto à posição da silaba tônica, como por exemplo, o vocábulo rubrica. Paralelo ao estudo da
prosódia é realizado o estudo da ortoépia, que se refere à correta pronuncia das palavras em relação à articulação
dos grupos vocálicos e dos fonemas consonantais: advogado x adevogado.
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considerada uma sociedade totalmente urbana, organizada em pequenas cidades-estados, com
suas próprias fontes de sustento (GIOVANNINI, 1987).
Ainda segundo o autor, grosso modo, dos primeiros registros de escrita até o registro
de informações como conhecemos, pode-se dizer que o caminho percorrido seguiu a seguinte
sequência:
Tabela 1 - Datas significativas dos suportes para registros textuais
Suportes do objeto livro
Invenção da escrita
Papiro
Pergaminho
Surgimento do códice
Papel
Invenção da prensa de Gutemberg
Internet

4000 a.C.
Século III a. C.
170 a. C.
Século III
Século XIII
1450
1991

Fonte: Serra, 2014

O estabelecido do sistema de escrita não é ser atribuído à uma única sociedade, pois as
civilizações americanas, bem como os egípcios, chineses e mesopotâmicos começaram a
desenvolver seus sistemas de representação gráfica em períodos muito próximos.
Em relação ao surgimento do alfabeto, este se deu em razão da necessidade de
estabelecer um esquema de comunicação:
Os nomes dos caracteres eram os nomes das próprias coisas. Essa escrita,
chamada ideográfica, era fácil de ser entendida em muitas línguas. Com o
passar do tempo, no entanto, viu-se que havia um grande problema: os
símbolos eram muito numerosos, assim como a relação de coisas a serem
representadas, que se tornavam cada vez mais complexas. Os pictogramas
cederam lugar, então, aos silabários, sinais representando os sons das sílabas.
Mudou o ponto de partida da escrita, que passou do significado para o som
das palavras, de ideográfica a fonográfica. Com isso, houve uma redução
enorme no número de caracteres necessários à composição de palavras
(CAGLIARI, 1996, p. 1).

A fixação do alfabeto como unidade de representação de sons percorreu um grande
caminho até se estabelecer, por volta do ano 1.000 a.C. Foram as civilizações gregas que
deram origem ao alfabeto contemporâneo tal qual o conhecemos, composto de consoantes e
vogais. Dessa forma, de acordo com Horcardes (2004, p. 16) “Depois da invenção da escrita,
o conhecimento passou a se acumular e a não se perder, assim ao nascer, o homem tem a seu
dispor toda a experiência de seus antecessores”.
O sistema de registro de escrita também passou por vários modelos e adaptações,
conforme aponta Paulino (2009, p. 2):
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Os sumérios guardavam suas informações em tijolos de barro. Os romanos
escreviam em tábuas de madeira cobertas com cera. Os indianos faziam seus
livros em folhas de palmeiras. Os maias e os astecas escreviam os livros
em um material macio existente entre a casca das árvores e a madeira. No
oriente, o livro era formado de tabulas de madeira ou de bambu atravessadas,
reunidas por uma fivela.
Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada às
margens do rio Nilo, suas fibras unidas em tiras serviam como superfície
para a escrita hieróglifa. A palavra papiryrus, em latim, deu origem à palavra
papel. Nesse processo de evolução surgiu o pergaminho feito geralmente da
pele de carneiro, que tornava os manuscritos enormes.

Percebe-se então o caráter não apenas de registro de informações, mas também
artístico desses registros. Os primeiros livros eram totalmente artesanais e ornamentados. “A
fabricação de um livro era considerada a grande obra de um rei” (HORCARDES, 2004, p.
27). As obras que possuíam mais de um exemplar eram executadas por monges copistas, num
processo lento e demorado.
É só a partir do século XV que surgem os primeiros livros impressos, após a criação
da prensa por Gutemberg, no final da Idade Média (ano de 1447). Este foi um passo
importante para a disseminação do conhecimento em grande escala, pois a escrita, ultrapassa
o limite da transmissão de conhecimento por diversas gerações. “A escrita não é apenas um
procedimento destinado a fixar a palavra, um meio de expressão permanente, mas também dá
acesso direto ao mundo das ideias, (...) permite ainda apreender o pensamento a fazê-lo
atravessar o espaço e o tempo” (HIGOUNET, 2004, p. 10).
Assim, dada a importância intelectual da escrita e sua influência direta na sociedade,
se faz necessário um sistema de registros de informação que seja eficiente, mas também mais
abrangente, acompanhando o progresso da civilização. É a partir dos registros históricos
sociais que ocorrem as mudanças, uma vez que esses registros possibilitam o progresso ao se
evitar erros já cometidos ou mesmo aprender com estes, buscando aprimorar as técnicas
utilizadas. Assim, pode-se afirmar que a escrita “fato social que está na própria base da nossa
civilização. Por isso a história da escrita se identifica com a história dos avanços do espírito
humano” (HIGOUNET, 2004, p. 10).
Grosso modo, pode-se afirmar que a prensa de papel de Gutenberg tirou o mundo de
vez da Idade Média, levando-o para a Era da Renascença, assim, paralelo ao desenvolvimento
de um sistema de registro e disseminação de informações começaram a aparecer também
novas tecnologias visando aprimorar esse sistema, algumas dessas tecnologias são as
fotografias, as ilustrações e, mais recentemente, as cores. Desta forma, pode-se dizer que a

73

evolução da tecnologia influencia e causa um impacto direto na forma de distribuição e
armazenamento das mais diversas informações da sociedade, sejam elas confidenciais ou não.
Contudo, conforme ressaltado por Chartier (1994), a invenção de Gutenberg foi
revolucionária, sendo superada apenas com o surgimento do computador e os textos digitais:
[…] A primeira revolução é técnica: ela modifica totalmente, nos meados do
século XV, os modos de reprodução dos textos e de produção dos livros.
Com os caracteres móveis e a prensa de imprimir, a cópia manuscrita deixa
de ser o único recurso disponível para assegurar a multiplicação e a
circulação dos textos” (CHARTIER, 1994, p. 185)
A revolução do nosso presente é, com toda certeza, mais que a de
Gutenberg. Ela não modifica apenas a técnica de reprodução do texto, mas
também as próprias estruturas e formas do suporte que o comunica a seus
leitores. O livro impresso tem sido, até hoje, o herdeiro do manuscrito:
quanto à organização (...). Com o monitor, que vem substituir o códice, a
mudança é mais radical, posto que são os modos de organização, de
estruturação, de consulta do suporte do escrito que se acham modificados.
Uma revolução desse porte necessita, portanto, outros termos de comparação
(CHARTIER, 1994, p. 187).

A revolução industrial foi um marco em muitos aspectos histórico sociais. Antes da
Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual (manufatura), com o uso
esporádico de algumas maquinas simples. Além do sistema produtivo ela também influenciou
o sistema de registro e disseminação de informações, haja vista a diminuição da necessidade
de mão de obra ativa nesse processo. Um exemplo da influência da revolução industrial é o
uso do vapor na prensa, que proporcionava maior velocidade de impressão, e também nos
barcos, aumentando a distribuição e circulação dos documentos, permitindo sua expansão
territorial.
A criação de novas tecnologias voltadas para comunicação e registro de informações
causaram impactos significativos sobre diversos aspectos culturais e reorientaram paradigmas
sociais, econômicos, científicos e políticos (CURY, 2011).
Em 1830 o pintor Samuel Finlay Breese Morse construiu o protótipo do telégrafo. O
telegrafo elétrico de Morse é um dispositivo que utiliza correntes elétricas para controlar
eletroímãs usados na emissão e recepção de sinais. O sistema criado por Morse representa
letras, números e sinais de pontuação apenas com uma sequência de pontos, traços e
intervalos, de acordo com a presença ou ausência de impulsos elétricos. Após sua patente em
1837, o modelo foi aperfeiçoado tornando-se popular. Foi também considerado “um dos
principais meios de comunicação a longa distância do século XIX ao começo do século XX
quando foi substituído pelo telefone” (CURY, 2011, p. 3).
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Assim como o sistema de comunicação, o registro de informações também ocupa um
lugar muito significativo na evolução social. Até o início do século XIX esse registro era
realizado através de desenhos e pinturas. Foi só em 1839 que foi descoberto um método de
fixação da imagem, pelo artista francês Louis-Jacques-Mandé Daguerre.
Na comunicação o destaque vai para o escocês Alexander Graham Bell que em 1876
patenteou o primeiro telefone nos Estados Unidos, mas a invenção, no entanto, teve origem
nas pesquisas de seu pai Alexander Melville Bell que trabalhava com surdos-mudos e para
isso, pesquisava e criava alguns aparatos sobre a transmissão de sons por meio de eletricidade.
A origem da criação sofreu alguns reveses, por ter sido requerida pelo italiano Antonio
Meucci. Contudo, neste trabalho, consideraremos Bell como o inventor do dispositivo.
O século XIX foi um período de grandes e significativas descobertas que
revolucionariam quase todos os aspectos da vida cotidiana. Em 1879 foi a vez de Thomas
Edison. Sua lista de contribuições é extensa: produção e distribuição de energia, fonógrafo, a
lâmpada elétrica, o gramofone, o teletipo, além de melhorar o telefone de Bell, e ainda
inventar o filme perfurado e o cinetoscópio (uma máquina de projeção interna de filmes, para
apenas um telespectador por vez), entre mais de oito mil inventos registrados (CURY, 2011).
Mais tarde, em 1895, os irmãos Lumiere patentearam o cinematógrafo, uma máquina
de filmar e projetor de cinema. Mas tal qual o telefone de Graham Bell, a origem da invenção
também é dúbia, uma vez que esta também é atribuída a Léon Bouly no ano de 1892.
Todos esses aparatos alavancaram o sistema de comunicação e registro de
informações. Em 1895 o engenheiro italiano Guglielmo Marconi deu origem a uma de suas
principais criações, o telégrafo sem fio (precursor do rádio), para a realização deste feito
Marconi teve apoio de outro cientista descobridor das ondas de rádio, o alemão Heinrich
Hertz.
Em 1932 Guglielmo Marconi apresentou um sistema de telefonia em ondas curtas e
em 1935 os princípios do radar. Já o engenheiro eletrônico e físico John Fleming aperfeiçoou
alguns dos inventos de Thomas Edison como geradores e luminárias, além de pesquisar sobre
rádio frequência e outros aparatos que “formaram a base cientifica e técnica para o
desenvolvimento do rádio, da televisão e posteriormente dos primeiros computadores”
(CURY, 2011, p. 5).
Antes da concretização do primeiro computador, muitas outras invenções como a
calculadora e a máquina de escrever ocuparam lugar de destaque no campo das descobertas
tecnológicas. No entanto, foi só a partir da Segunda Guerra Mundial que ocorreram as
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principais descobertas tecnológicas em eletrônica. Vale ressaltar que o primeiro computador
pesava mais de 30 toneladas e foi construído com objetivos militares.
Mas foi só na década de 1970 que as novas tecnologias da informação se difundiram
amplamente. A partir da década de 1980 as máquinas foram aperfeiçoadas e compactadas e os
microcomputadores foram se popularizando. Foi nesse período que teve início “a fase dos
computadores em rede e de portabilidade. As redes dependem das telecomunicações que, por
meio de um sistema chamado tecnologia de nós (...), permitem a comunicação entre
computadores localizados em diferentes locais” (CURY, 2011, p. 10). Esse feito só pode se
concretizar graças ao desenvolvimento de softwares, realizados por Bill Gates e Paul Allen.
A década de 1990 é um marco no que concerne à evolução tecnologia digital, pois foi
nesse período o início da transformação do processamento e armazenamento de dados em um
sistema compartilhado e interativo de computadores em rede. Segundo Levy (2009) a internet
se expandiu mais rapidamente do que qualquer outro sistema de comunicação na história. No
começo dos anos 1990, havia 1% da população mundial conectada, hoje, apenas três décadas
depois, esse número já avança para quase 50%.
Diante do exposto, vale destacar as modificações e melhorias realizadas nos suportes8
documentais, como um momento de transição no paradigma físico tradicional do registro de
informações. Essa quebra de paradigmas causada pela era digital refere-se tanto à
documentação em si quanto à sua fragilidade em relação à autenticidade e perenidade de
conteúdos (SERRA, 2014).
No contexto contemporâneo, com o progresso da internet e do ciberespaço, Lévy
(2009) ressalta o quanto essas tecnologias digitais ainda vão evoluir. O autor aponta ainda a
gama de possibilidades de formas de comunicação e interação que o ciberespaço proporciona,
além da construção de os sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho cooperativo.
Desta forma, Lévy (2009, p. 92) define ciberespaço como:
[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o
conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos
de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem
informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual
incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam
como meios de geração de acesso.
8

Consideramos neste trabalho o conceito de suporte conforme apresentado por Marcuschi (2008, p. 174) locus
físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como
texto. (...) é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto.
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A evolução das modalidades de comunicação e do sistema de registro de informações
foram sofrendo adaptações e modificações ao longo da história da humanidade. Com a
consolidação da internet e dos recursos digitais essa evolução tornou-se ainda mais veloz.
Toda essa velocidade na comunicação e na troca de informações causam grandes impactos na
sociedade, economia, política, educação e cultura. Os reflexos dessa nova realidade social já
podem ser percebidos em alguns seguimentos que envolvem a sociabilidade dos indivíduos,
por exemplo.
A evolução da tecnologia revela, a cada momento de sua história, uma profunda
interação entre os incentivos e oportunidades que favorecem as inovações tecnológicas e as
condições socioculturais do grupo humano no qual elas ocorrem. Pode-se dizer que há três
pontos principais que determinam a adoção e divulgação de uma inovação: a necessidade
social, os recursos sociais e um ambiente social favorável. As tecnologias não se resumem aos
aparelhos eletrônicos, considera-se tecnologia toda e qualquer criação do homem, sejam
máquinas, formas comunicação, produtos de engenharias entre outros. O grande desafio
enfrentando pelos criadores é fazer com que toda a sociedade se adapte às suas criações.
No que diz respeito às tecnologias digitais, é necessário reconhecer que essas
ocuparam um lugar significativo no cotidiano da sociedade contemporânea. Estão em todos os
lugares, desde os eletrodomésticos em nossas casas até grande parte da comunicação que
realizamos ao longo do dia. Daí a importância de verificar quais os impactos da influência e
exposição dos elementos imagéticos na vida cotidiana da população em idade escolar e seus
desdobramentos na formação educacional dos alunos do EM.

4.2 A questão do Programa Nacional do Livro Didático e Parâmetros
Curriculares Nacionais: trajetória, formulação e aspectos relevantes
“Na sociedade atual, na qual percebemos que a comunicação e os inovadores meios
tecnológicos tornam-se, cada vez mais, de fácil acesso, o livro didático ainda se apresenta
como um dos recursos mais importantes na prática docente” (SILVA, 2011, p. 46).
Os diversos trabalhos acadêmicos e programas voltados especificamente para os livros
didáticos demonstram a preocupação com a melhoria da qualidade desses instrumentos
educacionais. Porém, antes de ser um “instrumento pedagógico”, o LD também é um “veículo
portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura”, e, consequentemente,
é uma “mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de
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fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado” (BITTENCOURT, 2006, p.
72).
Enquanto instrumento pedagógico, o LD é construído conforme os moldes
estabelecidos pelos PCN, norteador do conteúdo e métodos usados em sala de aula. O
objetivo do PCN em relação ao livro didático é que este auxilie no desenvolvimento de um
sujeito que entende o que lê como uma representação textual, capaz de assumir uma posição
diante daquele conteúdo no que concerne a valores ideologias, discursos, visão de mundo, de
acordo com o propósito em que a leitura é dedicada: lazer, conhecimento, poder, entre outros
(BRASIL, 2006).
O setor editorias encontra-se numa constante corrida bem como em uma delicada
situação de tentar atender os critérios da avaliação do PNLD. Isso ocorre porque os LD
representam a categoria de livro que possui maior tiragem e circulação no país, por ser um
material de forte influência na prática de ensino brasileira. A figura 1 foi criada com o intuito
de ilustrar o processo pelo qual o LD passa, desde o edital do PNLD até ser distribuído aos
alunos da rede pública de ensino no Brasil:

Figura 5 - processo de criação do LD
Edital
Inscrição
Seleção
Avaliação
Orientação
Seleção

Edital do PNLD contendo as regras e etapas de convocação para inscrição no
processo de avaliação e seleção de livros didáticos
As editoras inscrevem seus livros
Triagem dos livros realizada pela Comissão Especial de Recepção e Triagem CRT
Avaliação pedagógica realizada pelo MEC
Guia do livro didático com as avaliações das obras
Seleção/adoção dos livros realizada pelas escolas

Distribuição

Distribuição dos LD às escolas
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PNLD, 2015

Após a atualização do programa do governo de distribuição dos livros didáticos,
conforme histórico a seguir, pode-se considerar que houve uma melhoria considerável no
ensino, logo, ele, o livro didático, não é o grande vilão dessa história. Essa realidade faz com
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que o setor busque sempre atualizações das coleções existentes (não recomendadas pelos
PNLD) e também novas coleções, para atender a esse grande mercado.

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos
programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede
pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929.
Ao longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes
nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação
básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação infantil.
Veja abaixo o histórico do Programa:
1929 - O Estado cria um órgão específico para legislar sobre políticas do
livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL), contribuindo para dar
maior legitimidade ao livro didático nacional e, consequentemente,
auxiliando no aumento de sua produção.
(...)
1985 - Com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, o Plidef dá lugar ao
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que traz diversas mudanças,
como:
• Indicação do livro didático pelos professores;
• Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção,
visando maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos
de livros didáticos;
• Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e
comunitárias;
• Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do
processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do
livro pelos professores.
(...)
1995, são contempladas as disciplinas de matemática e língua portuguesa.
Em 1996, a de ciências e, em 1997, as de geografia e história.
1996 - É iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos
para o PNLD, sendo publicado o primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª
a 4ª série. Os livros foram avaliados pelo MEC conforme critérios
previamente discutidos. Esse procedimento foi aperfeiçoado, sendo aplicado
até hoje. Os livros que apresentam erros conceituais, indução a erros,
desatualização, preconceito ou discriminação de qualquer tipo são excluídos
do Guia do Livro Didático (FNDE, 2016, s/p).

Conforme apresentado, houve um longo percurso entre a implementação do programa
(PNLD), a consolidação da distribuição dos livros na rede pública de forma a contemplar
todos os alunos, e uma política de avaliação dos livros didáticos.
O PNLD avalia e o classifica os LD submetidos ao edital como recomendável e não
recomendável (e outras nuances). Mas vale salientar que a proposta do PNLD não é sugerir o
LD como fonte única de conhecimento a ser utilizada pelos professores nas escolas, nem tão
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pouco proíbe o uso dos LD considerados não recomendáveis. A opção por um ou outro LD é
sempre do professor.
Contudo, ocorre um descompasso entre o PNLD e os professores quando os livros
mais escolhidos pelos professores da rede pública são aqueles não recomendados ou os
recomendados com ressalva. O PNLD disponibiliza livros considerados bem melhores sob a
categoria de recomendados com distinção, mas esses nem sempre são os escolhidos pelos
professores. Uma possível explicação é que muitos professores encontram dificuldade para
trabalhar com esses livros. Essa dificuldade, vale ressaltar, tanto pode ser causada pela falta
de tempo para analisar todos os livros disponíveis, como por problemas de lacunas na
formação do docente.
Diante dessa realidade, Bagno (2010 p. 40), ressalta que os LD “mesmo em coleções
bem avaliadas, está longe de ser satisfatório numa perspectiva mais sintonizada com as teorias
linguísticas contemporâneas e com os objetivos de uma educação em língua materna que
favoreça o letramento dos aprendizes”.
Logo, é responsabilidade do professor estar atento à qualidade, à coerência e a
eventuais restrições que os livros didáticos possam apresentar em relação aos objetivos
educacionais e à realidade escolar em que atua. Além disso, é importante considerar que o
livro didático não precisa ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de
informação, principalmente na era das novas tecnologias, é que contribuirá para o aluno ter
uma visão ampla do conhecimento. Nesse sentido, a diversidade de textos e suportes pode ser
de grande valia neste processo.
Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos
com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que
experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente quando os alunos
não têm contato sistemático com bons materiais de leitura e com adultos
leitores, quando não participam de práticas onde ler é indispensável, a escola
deve oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores proficientes e
práticas de leitura eficazes (BRASIL, 1997, p. 41-42).

Materiais de uso social como jornais, redes sociais, panfletos, propagandas, cartazes,
vídeos, filmes, fotografias, gravações entre outros, podem ser recursos de trabalho produtivos,
pois os alunos aprendem sobre algo que tem função social real e se mantêm interessados e
atualizados sobre o que acontece no mundo, estabelecendo o vínculo necessário entre o que é
aprendido na escola e o conhecimento extraescolar.
É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo, não se prendendo apenas ao
conteúdo institucional. Não se formam leitores críticos solicitando aos alunos que leiam
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apenas durante as atividades na sala de aula, apenas os livros de conteúdos acadêmicos ou
apenas porque o professor pede. Umas das mais importantes estratégias didáticas que o
professor precisa ter em mente é a prática de leitura, principalmente, com a diversidade
textual, pois sem ela pode-se até ensinar a ler, mas provavelmente se formarão não leitores
competentes, mas decodificadores de símbolos.
A seleção do LD é competência do professor, que realiza a escolha a partir de seu
discernimento metodológico e crítico. Contudo, mesmo o melhor LD necessitará de
adaptações. Assim como livros de outros gêneros, esse suporte didático também propicia
diferentes leituras para diferentes leitores. É em função dessa pluralidade de leituras e
interpretações que o professor precisa estar atento ao modo como vai adaptar, usar ou não as
propostas de atividades ali presentes
Vale ressaltar que a análise do PNLD é baseada principalmente em selecionar coleções
de livros didáticos que proporcionem e auxiliem o aluno a desenvolver tanto sua proficiência
em leitura e escrita, quanto sua capacidade de refletir sobre a língua e a linguagem.
De acordo com as diretrizes oficiais de âmbito nacional, os objetivos centrais
do ensino de língua materna, em todo o Ensino Fundamental, devem ser:
• o processo de apropriação e de desenvolvimento, pelo aluno, da linguagem
escrita e da linguagem oral (especialmente das formas da linguagem oral que
circulam em espaços públicos e formais de comunicação), em situações o
mais complexas e variadas possível;
• a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária associada à
língua portuguesa, em especial a da literatura brasileira;
• o desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades envolvidas na
compreensão da variação linguística e no convívio com a diversidade dialetal,
de forma a evitar o preconceito;
• O domínio das variedades urbanas de prestígio, especialmente em sua
modalidade escrita monitorada, mas também nas situações orais públicas e
formais em que seu uso é socialmente requerido;
• A prática de análise e de reflexão sobre a língua e a linguagem, na medida
em que se fizer necessária ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita,
em compreensão e produção de textos (PNLD, 2012, p. 11)

A partir dos objetivos propostos no PNLD pode-se perceber que as práticas de uso da
linguagem, as atividades de leitura e compreensão de textos diversos, de produção escrita e de
produção e compreensão oral, em situações contextualizadas de uso, podem ser consideradas
de grande importância nas propostas dos livros didáticos.
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As práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem no contexto de uso real, e não
apenas em um contexto ideal, ocorrem na medida em que estas se fazem necessárias e
significativas para a (re)construção dos sentidos dos textos. As exigências do PNDL
demostram a necessidade de incentivar ao aluno a exercitar a compreensão, capacidade de
leitura e conhecimento da diversidade textual que circula na sociedade.
Considerando-se as demandas de comunicação linguística inerentes à vida em
sociedade, inclusive no que diz respeito ao pleno exercício da cidadania e às
recomendações expressas por parâmetros, diretrizes e orientações curriculares
oficiais, o ensino de Língua Portuguesa, nas duas etapas dos anos iniciais do
EF, deve organizar-se de forma a garantir ao aluno:
• o desenvolvimento da linguagem oral e a apropriação e desenvolvimento da
linguagem escrita, especialmente no que diz respeito a demandas básicas
oriundas seja de situações e instâncias públicas e formais de uso da língua,
seja do próprio processo de ensino-aprendizagem escolar;
• o pleno acesso ao mundo da escrita e, portanto, às práticas de letramento
associadas a diferentes formas de participação social e ao exercício da
cidadania, para tanto, o EF deve propiciar ao aluno, ao longo de seus cinco
anos iniciais;
• o domínio da escrita alfabética e a proficiência em leitura e escrita, no que
diz respeito a gêneros discursivos e tipos de texto representativos das
principais funções da escrita em diferentes esferas de atividade social;
• o desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades envolvidas na
compreensão da variação linguística e no convívio democrático com a
diversidade dialetal do País, de forma a evitar o preconceito e valorizar as
diferentes possibilidades de expressão do português brasileiro;
• a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se
revelarem pertinentes, seja para a (re)construção dos sentidos dos textos, seja
para a compreensão de aspectos pertinentes do funcionamento da língua e da
linguagem (PNLD, 2012, p. 12).

As propostas e conteúdos que o PNLD sugere para a composição dos livros didáticos
bastante completa, mas infelizmente, aparentemente, esses não são os livros didáticos que têm
chegado às escolas. No tratamento didático dado aos conteúdos curriculares básicos nos Guia
dos livros didáticos de 2008, já era presente a insatisfação dos avaliadores em relação à
quesitos básicos como teorias linguísticas e propostas de ensino de língua materna
desatualizadas, como demonstrado a seguir:
•

Nas atividades de leitura, a maioria das coleções aprovadas (83,33%) recorre à
perspectiva construtivo-reflexiva (…);
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•

Já no que diz respeito às atividades de produção escrita, 75% das obras
aprovadas recorrem ao uso situado (…);

•

De forma semelhante, o tratamento didático dado à recorre ao uso situado, na
maioria absoluta das coleções (79,16%). Entretanto, em nenhum desses casos
ela é a abordagem básica.

•

No que se refere à reflexão e à análise sobre a língua e a linguagem, e em
particular aos conhecimentos linguísticos, as obras aprovadas no PNLD/2008
ainda recorrem majoritariamente à tradicional abordagem transmissiva,
presente em 18 coleções (75%). Em seis delas (25%), esta é a metodologia
visivelmente privilegiada, o trabalho com conhecimentos linguísticos pouco
ou nada se distanciando do tradicional, principalmente no que diz respeito aos
tópicos de gramática (…);

• Por fim, deve-se notar que os projetos, temáticos ou ligados à gêneros, tendem
a favorecer os usos situados da linguagem, em especial no tratamento da
leitura e das produções orais e escritas, na medida em que se justificam como
processos de elaboração conjunta de um produto final específico
(MEC/SEB/FNDE, 2008, p. 21-22).

Ao se verificar o Guia dos livros didáticos de 2012 pode-se perceber uma melhoria em
relação ao tratamento didático dado aos conteúdos curriculares básicos

No que diz respeito às 41 coleções destinadas ao letramento e à alfabetização
iniciais, o primeiro aspecto a ser destacado refere-se ao número expressivo de
obras aprovadas: 28 coleções (68,2% do total), contra 13 excluídas (31,7%).
Se compararmos esses resultados com os do PNLD 2010, o percentual de
aprovação representa mais que o dobro do então obtido. O que parece refletir
um esforço dos autores e editores no sentido de adequar suas propostas
pedagógicas às demandas criadas pelo novo EF (PNDL, 2012, p. 22).
Independentemente do princípio organizador adotado pela coleção, o Manual
do Professor é, em todos os casos, uma ferramenta útil para que o docente não
só entenda melhor as apostas pedagógicas, mas, também, para que possa tirar
um melhor proveito dos recursos disponíveis, fazendo um uso ao mesmo
tempo consciente e crítico do material (PNDL, 2012, p. 25).

Ao que se pode perceber, os livros didáticos precisam apresentar quatro eixos básicos
de ensino-aprendizagem para a formação do aluno: “1. Leitura; 2. Produção de textos; 3.
Oralidade; 4. Análise e reflexão sobre a língua, com a construção correlata de conhecimentos
linguísticos” (PNLD, 2012, p. 13). Nesse sentido, alguns dos aspectos exigidos pelo PNLD,
antes que as muitas e diferentes coleções cheguem ao processo de seleção nas escolas são.
• a organização das coletâneas de textos com base nas quais as propostas de
ensino se articulam;
• a seleção dos tópicos que serão objeto de ensino-aprendizagem, em
diferentes momentos;
• a definição da natureza das atividades e da lógica didático-pedagógica que
determina sua sequência;
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• a forma como se programa a progressão do ensino-aprendizagem. (PNLD,
2015, p. 13).

O MEC também apresenta alguns critérios de avaliação como: erros conceituais,
preconceitos, inconsistências metodológicas, problemas em aspectos gráficos e falta de
adequação aos PCNs. Em outras palavras, existem critérios de avaliação entre os órgãos
avaliadores dos livros didáticos (MEC e PNLD), mas não um modelo padrão a ser seguido.
Assim, cabe ao professor avaliar se o material está de acordo com o projeto políticopedagógico (PPP) de sua escola e sua disciplina.
Analisando a proposta do PNDL nota-se o reconhecimento em relação à necessidade
de se trabalhar a diversidade textual, principalmente, contextualizada à realidade do aluno.
Mas na prática isso não tem acontecido, já que muitos dos livros didáticos selecionados
retratam apenas uma realidade específica, talvez porque, quase sempre, as editoras
selecionadas pertencem à mesma região, do sul/sudeste. Logo, os exemplos e práticas de
atividades não são condizentes com outras realidades regionais do país.
No que diz respeito ao uso de imagens, assim como para outros critérios gerais, os
editais apresentam orientações pedagógicas referentes aos seus conteúdos específicos para
cada disciplina. Vale salientar que ambos os editais, 2012 e 2015, trazem as mesmas
orientações específicas para o uso de imagens no LD, como mostra o quadro 1.
Quadro 1 - Edital PNLD
EDITAL PNLD 2012 (Página 21)

EDITAL PNLD 2015 (Página 43)

No que diz respeito às ilustrações, elas devem:

No que diz respeito às ilustrações, elas devem:

1) ser adequadas às finalidades para as quais
foram elaboradas;
2) ser claras e precisas;
3) retratar adequadamente a diversidade étnica da
população brasileira, a pluralidade social e
cultural do país;
4) quando, de caráter científico, respeitar as
proporções entre objetos ou seres representados;
5) estar acompanhadas dos respectivos créditos e
da clara identificação da localização das fontes
ou acervos de onde foram reproduzidas;
6) apresentar títulos, fontes e datas, no caso de
gráficos e tabelas;
7) apresentar legendas, escala, coordenadas e
orientação em conformidade com as convenções
cartográficas, no caso de mapas e outras
representações gráficas do espaço.

1) ser adequadas às finalidades para as quais
foram elaboradas;
2) ser claras e precisas;
3) retratar adequadamente a diversidade étnica da
população brasileira, a pluralidade social e
cultural do país;
4) quando, de caráter científico, respeitar as
proporções entre objetos ou seres representados;
5) estar acompanhadas dos respectivos créditos e
da clara identificação da localização das fontes
ou acervos de onde foram reproduzidas;
6) apresentar títulos, fontes e datas, no caso de
gráficos e tabelas;
7) apresentar legendas, escala, coordenadas e
orientação em conformidade com as convenções
cartográficas, no caso de mapas e outras
representações gráficas do espaço.

Fonte: Edital PNLD, 2012-2015

84

A construção do LD é pautada não apenas nas orientações dos editais do PNLD, mas
também leva em conta os critérios da ficha avaliativa, que é divulgada no Guia do Livro
Didático. O objetivo da ficha é pontuar critérios gerais e específicos, a fim de garantir aos
avaliadores um instrumento norteador para a análise e registro de suas observações sobre cada
coleção. Geralmente o bloco da ficha de avaliação utilizada no guia do LD segue os critérios
estabelecidos no edital, assim, vale ressaltar que a ficha apresenta as mesmas orientações
sobre como deve ser a disposição gráfica das imagens.

No que diz respeito às ilustrações, elas devem:
1. ser adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas;
2. ser claras e precisas;
3. retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a
pluralidade social e cultural do país;
4. quando, de caráter científico, respeitar as proporções entre objetos ou
seres representados ou legendar os casos com eventuais desproporções;
5. estar acompanhadas dos respectivos créditos e da clara identificação da
localização das fontes ou acervos de onde foram reproduzidas;
6. apresentar títulos, fontes e datas, no caso de gráficos e tabelas;
7. apresentar legendas, escala, coordenadas e orientação em conformidade
com as convenções cartográficas, no caso de mapas e outras representações
gráficas do espaço (PNLD, 2015, p. 87).

O objetivo do rigor nos editais de seleção dos LD do PNLD é a busca pela constante
melhoria da qualidade dos materiais didáticos, uma vez que os LD se caracterizam como
importante ferramenta pedagógica (em alguns casos a única) nas escolas brasileiras.
O LD é um instrumento usado tanto por alunos como pelos professores, o que culmina
em grande preocupação por parte do PNLD de orientar a produção de um material cujo
“conteúdo e atividades que favoreçam a aquisição do conhecimento, por meio da reflexão e da
resolução de exercícios propiciada pela observação, pela análise e por generalizações, visando
ao desenvolvimento da criatividade e da crítica” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001). É
com essa meta que seleciona os LD, na tentativa de auxiliar os professores a oportunizar o
empoderamento do aluno, e consequentemente sua participação ativa no desenvolvimento e
aprimoramento de sua própria aprendizagem.

4.3 O uso do texto verbo-visual no ensino
O conhecimento multimodal tornou-se necessário por ter se tornado parte integrante
da nossa realidade. A quantidade de recursos e tecnologias disponíveis aumenta a cada dia:
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TV, cinema, internet, publicidade impressa e mídias eletrônicas, em todos os ambientes,
privados ou públicos; tudo isso remete à influência e ao poder dos discursos disponíveis nos
diversos textos e suportes que circulam na sociedade. Muitos desses recursos apresentam uma
relação quase intrínseca entre texto e imagem.
Nesse contexto de presença marcante e influência de recursos visuais no cotidiano de
alunos do EM levanta-se a questão: [...] E como os alunos provenientes de uma geração
formada pela saturação de imagens se relacionam com a iconografia escolar ou a apresentada
pela escola como estudo? (BITTENCOURT, 2006, p. 70).
Sobre essa questão, é inegável que cada vez mais os enunciados que definem a nossa
contemporaneidade são compostos de textos imagéticos e/ou verbo-visuais, com o objetivo de
“aproximar os conteúdos, em toda sua complexidade, da realidade de coisas do aluno, do seu
mundo conhecido” (DELEGÁ, 2012, online). Nesse sentido, quando usados adequadamente,
os textos imagéticos, em conjunto ou não com os textos verbais, viabilizam a aquesição de
conhecimento dos alunos (MAYER, 2003). A seleção de imagens, respeitando o
conhecimento prévio e a formação intelectual/etária do aluno, pode despertar a curiosidade
pela leitura, tornando-se uma importante ferramenta pedagógica. Todavia os aspectos
psicopedagógicos da seleção de textos precisam estar adequados, não somente e relação ao
conteúdo, mas também em relação ao próprio projeto gráfico/visual do LD (DELEGÁ, 2012).
Conforme já mencionado, o processo de leitura vai além da docodificação de
símbolos. Portanto, o ensino de língua materna precisa ultrapassar a aquisição da habilidade
de ler ou escrever, pois a aquisição de uma língua consiste em aprender a usá-la
cotidianamente. Dominar a linguagem é se apropriar de tal forma a torná-la meio de
expressão, imposição ou defesa. Logo, pode-se considerar que, de modo geral, o objetivo da
linguagem é o de causar alguma reação ou efeito junto a outro indivíduo. A língua que
falamos, é tão intrínseca a nosso ser que muitas vezes não nos damos conta de sua pluralidade
de realizações, além de falar e escrever. Somos seres sociais, “capazes de produzir, criar,
reproduzir, transformar e consumir, ou seja, ver-ouvir-ler para que possamos nos comunicar
uns com os outros” (SANTAELLA, 2013, p. 10).
Conforme as orientações do PCN

A leitura supostamente corriqueira de um cartum pode revelar-se mais
complexa do que aparenta, quando o leitor não souber identificar traços de
economia do desenho, por exemplo. A própria compreensão dos estilos de
época, no campo da cultura visual e da literatura, pode reduzir-se a simples
decoreba, caso esses conceitos não sejam solidamente construídos (BRASIL,
2002, p. 48).
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Apesar de a manifestação da linguagem verbal, oral ou escrita, ser privilegiada em
nossa sociedade atual, em especial nos meios de comunicação que “vendem” a ideia de que
essas são as únicas formas de conhecimento, de saber e de interpretação do mundo, essas não
são as únicas formas de manifestação da linguagem. Porém, houve uma “legitimação
consensual e institucional de que esse é o saber de primeira ordem” em detrimento de todos os
“outros saberes, mais sensíveis, que as outras linguagens, as não-verbais”, classificando-os
como de segunda ordem (SANTAELLA, 2013, p. 10).
A classificação na ordem de importância ou prioridade do ensino/trabalho com
linguagem verbal e não verbal deve ser feito de maneira ponderada, pois desde os primórdios
da humanidade que a linguagem não verbal é usada como forma de transmissão de
conhecimento e manifestação histórica de uma sociedade. Assim, conforme Santaella (2013,
p. 10)

[...] indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e
plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos também através da leitura
e/ou produção de formas, volumes, massas, interações de forças,
movimentos; que somos também leitores e/ou produtores de dimensões e
direções de linhas, traços, cores... Enfim, também nos comunicamos e nos
orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, números,
luzes...Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro e tato,
através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie animal tão
complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem
como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem.

Corroborando essa perspectiva Antunes, (2009, p. 76), afirma que a atividade verbal
“não se esgota pelo conjunto dos elementos verbais que a constituem. Conta, entre outros
fatores, com a intervenção dos sujeitos participantes que se predispõem para produzir e
interpretar (...) os eventos linguístico-comunicativos que protagonizam”. Nesse cenário, a
autora ressalta a importância de verificar as orientações de como “ir além do estritamente
linguístico para surpreender outros fatores responsáveis pela relevância comunicativa”. A
seguir, serão listadas, de forma resumida, algumas orientações.

1.
A atividade verbal acontece de qualquer jeito?
A atividade verbal, sob qualquer condição, somente se exerce sob o modo da
textualidade. [...] um texto não se faz de qualquer jeito; mas é regulado por
um conjunto de propriedades, as quais constituem uma rede de relações, ou
seja, assumem um caráter inteiramente relacional, de modo que a aplicação
de qualquer uma delas revela-se dependente da aplicação de outras do
conjunto. (Contudo em relação ao), domínio do texto (...) os elementos
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linguísticos nele presentes formam apenas parte do conjunto dos fatores que
lhe conferem sentido e relevância.
2.
O componente linguístico do texto: uma superfície autônoma?
[...] A rede de relações que se estabelece pela coesão é de natureza
semântica. Deste modo, os nexos atestáveis na linha da superfície textual
sinalizam as relações que, no nível da estrutura profunda, garantem sua
legítima continuidade e a unidade conceitual exigidas.
3.
No entanto, bastam a coesão e a coerência linguísticas?
Se um texto se faz com palavras, se estas constituem suas instruções mais
obvias, é igualmente verdade que elas não preenchem a totalidade dos
requisitos necessários à sua realização. Um texto é resultado de uma
atividade exercida por dois ou mais sujeitos, que, numa determinada situação
social, interagem; produzem juntos uma peça de comunicação.
4.
Qual a disposição do enunciador do texto? Antes mesmo de
entrar em ação?
[...] Compor um texto é promover a inter-ação, ao mesmo tempo, linguística
e social. Inclui a intromissão de um sujeito, com propósitos prévios e
empenhos sucessivos, para que se crie e se mantenha o caráter funcional da
produção linguística. Nega-se, assim, qualquer hipótese de passividade ou de
alheamento de quem propõe a troca comunicativa, por mais que se considere
o teor tácito de seu emprenho e de seu envolvimento.
5.
E como se comporta quem está do outro lado da linha?
[...] se procuramos entender o que o outro nos diz, é porque acreditamos que,
de fato, há um sentido naquilo que ele diz. Propriedades que envolvem
predisposição (para entender) e coerência (para se comunicar). Daí a
dificuldade de encontrar resposta para uma adivinhação. É que não existem
dados que nos permitam restringir o contexto de interpretação para o
minimamente suficiente. Temos que procurar sentido numa área demasiado
alargada.
6.
Como trazer para o ensino de línguas a perspectiva dessas
propriedades do texto?
(...) ensinar o aluno a ultrapassar a matéria linguística do texto e a ter em
conta os interlocutores envolvidos – quem fala, quem escreve e para quem.
Isto é, o texto precisa ser visto como uma intervenção histórica de
determinado sujeito para outros. (...) o aluno perceber, no texto, os sinais de
cooperação do autor. (...) o professor ajudasse o aluno a descobrir o teor de
dialogicidade da linguagem, a qual somente existe no encontro, na troca, no
engajamento da pergunta-resposta. Em um texto, nada é dito gratuitamente;
tudo é, em certa medida, uma meia-palavra, ou a palavra-metade que vai se
completar com a outra metade da palavra do outro (ANTUNES, 2009, p.
88).

Em suma, a partir das premissas apresentadas, pode-se afirmar que o estudo do texto
deve ser realizado levando-se em consideração a inter-relação que existe entre o linguístico e
o extralinguístico. Também é necessário que haja predisposição dos interlocutores na
produção e interpretação dos sentidos e das intenções pretendidas em cada ação comunicativa
(MAINGUENEAU, 2004).
Visualmente, ou seja, em sua superfície, o texto “deve estar coesivamente organizado,
preenchendo a função de promover e assinalar a interligação semântica requisitada pela
unidade textual”. A construção e interpretação do texto envolve além da seleção linguística, a
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cooperação dos sujeitos, afinal, é necessário “ultrapassar o reducionismo do texto que parece
ser apenas linguístico, sem enunciador e sem destinatário, um ‘produto’ desvinculado e solto
da interação social (...)” (ANTUNES, 2009, p. 80).
Vale ressaltar também que durante a interação com o texto, “mesmo nas circunstâncias
mais inapropriadas, a natural reação das pessoas é se esforçar para buscar o sentido, desde que
haja um só indício de que se trata de algum tipo de linguagem” (IDEM, p. 84). No entanto, a
predisposição para interpretar a mensagem é intrínseca a uma atuação coerente, ou seja,
ambas são coexistentes, não há uma sem a outra, elas estão “ancoradas nas perspectivas
cognitivas e pragmáticas com que se pode conceber a atuação das pessoas em um evento
comunicativo” (ANTUNES, 2009, p. 86).
Quando as produções textuais são escritas para “ninguém”, ou seja, sem um público
alvo definido, a “mutilação ostensiva do outro sujeito (...) só pode resultar em desinteresse e
na ineficácia” da comunicação. Assim, de muito pouco adianta saber e usar a norma
gramatical padrão, se não existir conhecimento consolidado para a interpretação do texto além
da superfície, pois as palavras não são as únicas instruções para compreensão do sentido do
texto. Nesse contexto, enfatiza-se a importância de preparar o aluno para aprender a buscar
por novas instruções, além daquelas que estão presentes na camada superficial do texto
(ANTUNES, 2009, p. 90).
O estudo do texto e seus desdobramentos vem se tornando cada vez mais
indispensável, tanto na academia como nas salas de aula do ensino fundamental. Se antes das
mídias digitais e da internet, com modelos relativamente estáveis de textos, o assunto já
deixava muitas lacunas na formação dos alunos, agora, com o boom da internet e a influência
massiva que as mídias exercem na vida da sociedade, seja por imagens da televisão, das
propagandas, do cinema, das redes sociais entre tantas outras situações, o foco em como esse
tema está sendo trabalhado nas salas de aula ganharam ainda mais relevância.
Aprimorar a capacidade de leitura e interpretação dos textos visuais tornou-se
fundamental, já que “expandir nossa capacidade de ver significa expandir nossa capacidade de
entender uma mensagem visual” (DONDIS, 2003, p. 13). Assim, “ensinar a ver” envolve
aspectos formais e expressivos das imagens. Dondis (2003) também fundamentou esta
concepção e criou a expressão “alfabetismo visual”, apresentada em seu livro, A Sintaxe da
Linguagem Visual, que propõe um sistema básico para aprendizagem e compreensão de
mensagens visuais.
A imagem vem ocupando um espaço privilegiado e em crescimento, o que impacta
diretamente na quantidade e influência dos textos imagéticos na vida dos estudantes do ensino
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médio. Para Marcuschi (2005, p. 26) “a Internet tornou-se um imenso laboratório de
experimentações de todos os formatos”, o autor pontua ainda que “a Internet não é um
ambiente virtual homogêneo, mas apresenta uma grande heterogeneidade de formatos e
permite muitas maneiras de operação relativas à participação e aos processos interativos”
(MARCUSCHI, 2005, p. 26).
Desta forma, admite-se que diversas mudanças nas práticas sociais de comunicação,
bem como o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias, em especial nas três últimas
décadas, vêm afetando e modificando alguns aspectos de como o ensino tem sido concebido e
posto em prática.
Assim, a criação e uso de imagens, cada vez mais elaboradas, são muito recorrentes na
vida desses jovens, em especial fora do ambiente escolar. No entanto, é valido verificar até
que ponto esse recurso está presente na vida institucional dos discentes do ensino médio, e de
que forma esse conteúdo tem sido trabalhado.
As imagens podem desempenhar diversas funções: ilustrativas, decorativas e
informativas (desenhos, fotos, pinturas) e técnico científicas (mapas, diagramas, gráficos). A
função da imagem será determinada pela área representada, seja ela de humanas ou técnica
(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Porém, por melhor que seja uma representação ela nunca
será totalmente fidedigna.
Para a construção de um texto, seja verbal ou visual, existe uma seleção de elementos
composicionais (-verbal: classe de palavras ou estruturas frasais; -visual: cores, tamanho,
ângulo) que reflete as especificidades que o definem, tanto cultural como sócio histórico.
Cada modo semiótico pode se manifestar: (a) concomitantemente em ambos os modos –
verbal e visual; (b) por vezes, pode ser mais bem realizada em um modo do que no outro; (c)
ou, ainda, só pode mesmo ser realizada em um e não no outro modo, a depender, sobretudo,
da cultura que o molda (KRESS; van LEEUWEN, 2006).
Os textos imagéticos são produtos das novas manifestações da linguagem que
conduzem a novos caminhos e novas possibilidades nos usos efetivos dos processos de
leitura, interpretação e compreensão de textos visuais e verbais, valorizando principalmente a
relação imagens-texto-discurso. Assim, se o texto verbal engendra conflitos, relações de poder
e construção de identidades, por exemplo, pode se afirmar que o texto não-verbal também
apresenta, talvez de forma não tão clara, suas particularidades e implicações. Sejam textos
verbais ou verbo-visuais, eles representam pensamento e manifestações sociais, logo, são
formas de linguagem.
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Portanto, quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama
incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação e de significação
que inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve também, inclusive, a
linguagem dos surdos-mudos, o sistema codificado da moda, da culinária e
tantos outros. Enfim: todos os sistemas de produção de sentido aos quais o
desenvolvimento dos meios de reprodução de linguagem propicia hoje uma
enorme difusão (SANTAELLA, 2013, p. 10).

Diante de tal cenário, o professor poderia apresentar o conteúdo numa perspectiva
mais próxima a realidade dessa geração tão visual, seja mudando seu discurso ou mesmo sua
metodologia ao perceber que não está atingindo seus interlocutores, ou seja, seus alunos.
Dessa forma, pode-se afirmar que

Gente livre significa gente capaz de saber ler a publicidade e entender para
que serve, e não gente que deixa massagear o próprio cérebro; gente que seja
capaz de distanciar-se da arte que está na moda, dos livros que estão na
moda, gente que pense com sua cabeça e não as ideias que circulam ao seu
redor (BARBERO, 2000, p. 60)

O mais importante na formação desses novos autores e leitores não é ensinar a língua,
“mas os usos da língua e formas não corriqueiras de comunicação escrita e oral. O núcleo do
trabalho será com a língua no contexto da compreensão, produção e análise textual”
(MARCUSCHI, 2008, p. 55). Logo, vale reavaliar como está ocorrendo o ensino de leitura e
interpretação textual, buscando fazê-lo dialogar com a AD, com o objetivo de forjar novas
propostas pedagógicas e a produção de novos materiais didáticos mais, próximos da realidade
atual desses novos leitores.

4.4 A Importância da Imagem
A leitura e interpretação da imagem, assim como a dos textos verbais, é resultado das
experiências e conhecimentos individuais de cada leitor (KOCH, 2007). Nessa perspectiva
Manguel (2001, p. 21) afirma que “nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva
ou exclusiva, pois o que vemos é sempre uma leitura que parte das emoções do leitor, ou seja,
de como as emoções do leitor afetam e são afetadas pela leitura das imagens”, em outras
palavras pode-se dizer que a leitura de mundo precede a leitura da palavra.
O autor também afirma que, formalmente, “as narrativas existem no tempo, e as
imagens, no espaço” (IDEM, p. 21). No entanto, pode-se considerar que as narrativas, quando
escritas, também ocupam as páginas dos livros, tornando-se espaço dos desenhos
representativos do som, alinhados de forma a denotar sentidos, criado a partir da disposição
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das letras. “Ao contrário das imagens, as palavras escritas fluem constantemente para além
dos limites da página: a capa e a quarta capa de um livro não estabelecem os limites de um
texto, que nunca existe integralmente como um todo físico, mas apenas em frações ou
resumos” (IBIDEM, p. 25).
Dessa forma, pode-se dizer que

a linguagem verbal e a visual travam diálogos intensos e imemoriais entre si
e provocam outros tantos entre seus autores e leitores. Mas principalmente
em nosso tempo, essa interação adquire importância fundamental, pelas
possibilidades cada vez maiores de diferentes linguagens iluminarem-se
mutuamente, ampliando seus meios expressivos e suas leituras (MARTINS,
2004, p. 95).

O PNLD (2015, p. 12) incentiva a busca de LD que favoreçam a diversidade textual e
o uso de diferentes gêneros textuais. De acordo com o documento “uma abordagem mais
intensa e sistemática dos gêneros em circulação nas esferas públicas, tais como a técnicocientífica, a política, a do jornalismo de opinião e os mais frequentes no mundo do trabalho”,
pode favorecer a aprendizagem do aluno. Contudo, não se menciona quase nada a respeito do uso
de textos imagéticos, o que é bastante contraditório ao se verificar que nas análises dos LD o PNLD
valoriza as obras com maio incidência desse recurso.

Ainda segundo o mesmo documento
No que diz respeito à reflexão sobre a língua e a linguagem, espera-se que o
ensino de língua portuguesa, nesse nível, seja capaz de:
• considerar as relações que se estabelecem entre a linguagem verbal e
outras linguagens, no processo de construção dos sentidos de um texto;
• sistematizar, com base na observação do uso e com o objetivo de subsidiar
conceitualmente o desenvolvimento da proficiência oral e escrita, um corpo
básico de conhecimentos relativos à língua e à linguagem;
• privilegiar, em função de tomar o uso como objeto de reflexão,
abordagens discursivo-enunciativas da língua, não se atendo, portanto,
ao nível da frase (PNLD, 2015, p. 12 – grifos meus).

É visível a preocupação com o uso de textos imagéticos como como ferramenta
pedagógica de facilitação e fixação dos conteúdos. Porém, na maioria das vezes, o que se
percebe é que esse recurso é utilizado apenas como um baluarte para o aprendizado do
conteúdo verbal. “As imagens são concebidas como instrumentos ilustradores do texto verbal,
mero ornamento para quebrar o ritmo cansativo da leitura” (SANTOS e SILVA, 2013, p.
233).
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Um dos problemas em relação a essa questão é que muitos professores não assumem
ou não percebem que os textos imagéticos podem ser autênticos e suficientes para trabalhar
uma infinidade de conteúdos. Sobre isso, Porto Alegre (1998, p. 76), afirma que

[...] o estudo da imagem é fundamental para o entendimento dos
múltiplos pontos de vista que os homens constroem a respeito de si
mesmos e dos outros, de seus comportamentos, seus pensamentos,
seus sentimentos e suas emoções em diferentes experiências de tempo
e espaço.
Assim como o texto verbal, o texto imagético pode ser suficiente para o
desenvolvimento de funções cognitivas, bastando para isso que ele seja construído por
intermédio da interação entre sujeito e texto, mas levando em conta os conhecimentos prévios
do aluno. Em outras palavras, para trabalhar palavras ou imagens, primeiramente, é necessário
que o conteúdo trabalhado seja relacionado com algum ou diversos aspectos de conhecimento
prévio do aluno. Isso nada mais é do que uma associação de uma imagem a um sistema de
signos.
No entanto vale ressaltar que

a partir de uma imagem podemos obter muitas informações por meio de uma
leitura rápida. E, em algumas situações, a linguagem visual é mais eficiente
que um texto escrito, como as placas de trânsito, as placas de sinalização
para banheiro masculino e feminino, símbolos em mapas, entre outros
exemplos, que facilitam a informação para diversas pessoas (SANTOS e
SILVA, 2013, p. 236).

Dessa forma, uma mesma imagem pode ter diferentes significados de acordo com o
sujeito que a interpreta, engendrando um mosaico de significados relativos a uma determinada
imagem. Num primeiro momento, a interpretação de um texto é uma ação individual em que
se constrói a carga semântica do conteúdo analisado. O significado construído não será
engessado, podendo a qualquer momento se transformar em um novo conhecimento ou
concepção, uma vez que o contexto visual deve ser entendido como lugar onde se criam e se
discutem significados.
Nem todo o conteúdo escolar pode ser trabalhado por meio de textos imagéticos,
contudo, o valor pedagógico da imagem é inegável do ponto de vista do auxílio na construção
dos sentidos de um discurso. Mas em relação ao uso do texto imagéticos nos LD, esses não
deveriam ser utilizados de forma isoladas (MAYER, 2003). A composição do todo é muito
importante para a construção do conhecimento em termos lato. Assim, a forma como a
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imagem se relaciona com o texto verbal e com outras informações como tabelas, diagramas,
listas, por exemplo, tudo isso compõe a harmonia visual do LD.
O não reconhecimento da leitura da imagem da palavra, cujo significado vai além da
própria composição/organização das letras, demonstra a lacuna que existe na relação entre
imagem e escrita, evidenciando que a leitura de textos verbais é bem mais consolidada e
sistematizada do que a leitura de textos imagéticos. Porém, conforme Manguel (2001, p. 33),
não há certeza “se é possível algo como um sistema coerente para ler imagens, similar àquele
que criamos para ler a escrita (um sistema implícito no próprio código que estamos
decifrando)”, daí a importância da busca de novos métodos para o letramento visual.

4.5 Qual a função da imagem no livro didático?
A combinação de imagens e palavras com a finalidade de promover aprendizagem
pode ser bastante eficiente, uma vez que as palavras podem ser escritas ou narradas, e as
imagens podem ser estáticas ou dinâmicas, permitindo que a junção dessas possibilidades
possa ser muito produtiva. Conforme proposto por Mayer (2003), a aprendizagem e o
desempenho cognitivo são mais significativa quando os conteúdos são apresentados por meio
de combinação de imagens e palavras do que usando apenas as palavras.
Mas qual a melhor imagem usar em um LD? A ilustração usada no LD é definida a
partir da disciplina contemplada por aquele material e da função que ela desempenha. Para o
PNLD a imagem é um elemento importante na composição da obra, sendo por isso analisadas
de forma muito rigorosa.
Dessa forma, o modo como se apresenta o conteúdo, bem como as competências a
serem utilizadas nas atividades, precisam estar sempre adaptadas ao público e a quais são as
necessidades desse público que ela pretende atender. Isso implica que o aprendizado, que tem
como base o livro didático, se torna mais produtivo e eficiente ao utilizar o texto impresso em
conjunto com ilustrações. Porém, esse recurso não deveria ser utilizado apenas de forma
decorativa, todos os elementos constitutivos do LD precisam apresentar uma função que os
justifique.
No que diz respeito aos textos imagéticos o PNLD menciona que apesar de esse ser
um elemento bastante presente na vida dos jovens, “Comparativamente, é pouco expressiva a
presença da produção midiática voltada para a juventude, como os quadrinhos e revistas
voltados para essa faixa etária, a despeito da forte presença de charges e tirinhas utilizadas na
abordagem de tópicos de gramática” (PNLD, 2015, p. 19).
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Ainda sobre essa questão, o documento afirma que “[...] Também é pequeno o espaço
reservado para os textos multimodais, ainda que a imagem e a leitura de imagens,
principalmente de pinturas célebres, fotos e charges, seja a marca de mais de uma coleção”
(IBIDEM, p. 19). Em outras palavras, o Guia de Livros Didáticos reconhece a importância do
texto imagético, mas não se adentra ao assunto, apenas ressalta que a quantidade de textos
imagéticos disponíveis nos LD é pequena.
O PNLD também demonstra grande preocupação em, por meio de textos, criar
condições de aprendizagem da norma padrão língua e também do contexto real de uso.
Contudo em nenhum momento é mencionada a questão o uso das imagens.

Princípios e objetivos gerais para a disciplina de LP no EM
Assim, é preciso não só aprofundar o processo de apropriação de
capacidades de leitura e escrita, especialmente as mais sofisticadas, por parte
dos alunos do EM, como também mudar as práticas de letramento escolar
ainda vigentes nesse nível de ensino. Assim, devem estender-se, também
para esse nível, as três preocupações centrais já estabelecidas, para o ensino
de LP no EF:
a) o processo de apropriação da linguagem escrita (em compreensão e
produção) pelo aluno, assim como das formas públicas da linguagem oral —
o mais complexo e variado possível;
b) o desenvolvimento da proficiência na norma-padrão, especialmente em
sua modalidade escrita, mas também nas situações orais públicas em que seu
uso é socialmente requerido; e
c) a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se
fizer necessária ao desenvolvimento da proficiência oral e escrita, em
compreensão e produção de textos (PNLD, 2015, p. 12 – grifos meus).

Assim, apesar de nos Princípios e objetivos gerais para a disciplina de LP no EM o
PNLD apresentar uma abordagem relativamente superficial em relação ao uso de textos,
percebe-se um certo paradoxo em relação ao posicionamento do documento sobre esses
mesmo assunto em suas análises dos LD, uma vez que nessas análises o documento valoriza,
e muito, a obra que utiliza e proporciona o trabalho com textos imagéticos.
No quadro 2 a seguir são apresentados alguns trechos da análise do PNLD sobre o uso
dos textos imagéticos nos LD:
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Quadro 2 - Livros didáticos de língua portuguesa e recorte das respectivas análises do PNLD sobre
uso de imagens
PORTUGUÊS CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO
As unidades são introduzidas por um texto verbal ou imagético relacionado ao tema que será
explorado e pela indicação dos capítulos que delas fazem parte (29).
LÍNGUA PORTUGUESA: LINGUAGEM E INTERAÇÃO
A coleção não investe na formação do leitor de imagens. As articulações entre o verbal e o
não verbal são realizadas e discutidas apenas parcialmente. Em geral, os textos imagéticos são
tratados como ilustrações de textos verbais, de seu contexto histórico ou geográfico, ou como
informações complementares, o que denota dificuldade em considerar a autonomia da imagem frente
à palavra (p. 40).
Outro aspecto a ser considerado é a primazia da informação histórica em relação à de cunho
estético. A percepção estética é estimulada indiretamente em situações em que se analisam elementos
composicionais do texto. Entretanto, não são trabalhados os elementos ou os conceitos da experiência
estética, nem se investe na fruição dos textos, nem dos verbais, nem dos imagéticos. A noção de belo
ou de beleza não é discutida criticamente ou problematizada, nem tampouco levada em consideração
nas atividades de interpretação textual (p. 41).
Embora a coleção apresente diversidade de atividades de leitura de textos de diferentes
gêneros e esferas, caberá ao professor complementar o trabalho com a exploração de textos
imagéticos, bem como criar situações para desenvolvimento da fruição estética do texto.
NOVAS PALAVRAS
Merece destaque o trabalho realizado na seção “Leitura de imagem”, que, apesar de ausente
no terceiro volume, contribui para a educação artística do aluno (p. 49).
PORTUGUÊS LÍNGUA E CULTURA
As atividades ora focalizam o reconhecimento de características do gênero textual-discursivo,
ora a textualidade dos textos, ora distintas estratégias cognitivas de leitura para o estabelecimento de
sentido, contribuindo para a formação de um leitor crítico. Apesar disso, atividades de pré-leitura a
partir do título, de imagens, do suporte, autor do texto, época de publicação não são frequentes.
PORTUGUÊS LINGUAGENS
O ensino de literatura pauta-se pela sequência cronológica dos textos, imagens e
considerações sobre o movimento literário a ser explorado.
No início de cada unidade, há sempre uma imagem relacionada ao tema que será abordado,
seguida de uma contextualização verbal.
Encontram-se, ainda, na abertura de todas as unidades de cada volume da coleção, uma
imagem ou um painel de imagens e versos ou fragmentos de textos em prosa, produzidos por autores
representativos das escolas literárias que serão estudadas.
VOZES DO MUNDO - LITERATURA, LÍNGUA E PRODUÇÃO DE TEXTO
Antes do sumário, “Conheça seu livro” orienta o leitor em relação às partes componentes da
coleção, com explicações sobre como elas são desenvolvidas. Cada unidade apresenta uma Abertura
– composta de imagem, texto e boxes – introduzindo o aluno no tema da unidade bem como ativando
conhecimentos prévios sobre os conteúdos da unidade.
PORTUGUÊS LINGUAGENS EM CONEXÃO
As atividades de leitura contemplam essencialmente a literatura e a leitura de imagens. Os
textos escritos incluem uma significativa variedade de gêneros textuais.
[...] a coleção traz um texto introdutório denominado “Apresentação”, que, utilizando a
metáfora da viagem, convida o aluno a trilhar novos caminhos e explicita objetivos que devem ser
alcançados ao final do percurso. Ícones, no início das unidades e capítulos, orientam o trabalho do
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estudante, indicando, por exemplo, o eixo de aprendizagem predominante: Literatura e leitura de
imagens; Gramática e estudo da língua; Produção de textos orais e escritos.
Antes dos textos de leitura, há, em geral, uma imagem, perguntas e um texto motivador que
aguçam a curiosidade do aluno e ativam seu conhecimento prévio sobre o assunto que vai ser tratado
e sobre os textos (verbais ou visuais) que serão apresentados.
O aspecto mais relevante da obra é a consistência da proposta do eixo de leitura,
considerando-se tanto os textos verbais como as inúmeras imagens, apresentadas ora para favorecer a
contextualização dos movimentos estético-literários enfocados ora para suscitar a fruição estética.
A articulação do trabalho de leitura aos outros eixos de ensino (produção de textos e
conhecimentos linguísticos) configura uma proposta pedagógica bastante abrangente. As atividades
da coleção tratam a leitura como um processo PORTUGUÊS 63 e colaboram para a formação geral
do leitor, procurando resgatar o contexto de produção do texto e levando o aluno a perceber e refletir
sobre a importância desse contexto na produção de sentidos. De forma geral, os textos selecionados
retratam adequadamente os conteúdos tratados, e a coletânea é marcada pela excelência da qualidade
do material verbal e imagético.
Há farto material ilustrativo, com imagens que contribuem tanto para a contextualização dos
conteúdos apresentados quanto para o estudo de leitura com o objetivo de fruição estética. Os textos
escritos incluem uma significativa variedade de gêneros textuais.
O trabalho com os conhecimentos linguísticos é desenvolvido de forma articulada com os
eixos de literatura e de produção textual, principalmente. Os conteúdos são apresentados, a partir de
um texto literário ou de uma imagem, acompanhados de questões que buscam contextualizar a
produção textual e propor a reflexão acerca das diferentes possibilidades de uso dos recursos
linguísticos apresentados.
Os OEDs constituem um bom complemento ao trabalho do material impresso. Trazem um
conjunto de recursos (“Infográfico”, “Linha do Tempo”, “Jogo”, “Animação”, entre outros) que
ampliam as atividades propostas na obra. Além do grande número de imagens e de textos verbais, há
também o recurso “Teste”, com atividades para revisão dos conteúdos explorados nos volumes,
muitas das quais retiradas do ENEM e de outros exames vestibulares de várias universidades
brasileiras.
Ora é a seleção de imagens ou de um vídeo para ilustrar uma apresentação, ora é a gravação
em vídeo ou áudio de algumas atividades como recitais, mesas redondas, seminários, entre outras. Até
mesmo a realização de uma reportagem sobre um júri simulado desenvolvido em sala de aula é
sugerida. Tais encaminhamentos exigem que a escola tenha as condições tecnológicas necessárias
(câmeras, radio-gravadores, Datashow, etc.) para a adequada efetivação das propostas.
Fonte: PNLD, 2015, p. 29-81

Nessa perspectiva, faz-se relevante retomar a questão da análise dos LD realizada
pelos PNLD. Apesar de, como já dito anteriormente, o PNLD mencionar muito pouco a
respeito do uso/inserção do texto imagético no LD, conforme a análise apresentada no quadro
2 pode-se perceber que a obra com melhor avaliação foi a que mais utilizou os recursos
imagéticos.
Nessa mesma perspectiva, a tabela 2 apresenta um resumo da análise da obra
Português - linguagens em conexão, que foi a única que teve a questão do imagético como
um ponto forte no quadro de avaliação
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Tabela 2 - Síntese de avaliação do LD Português: linguagens em conexão

Fonte: PNLD, 2015

Apesar da importância dos textos imagéticos, tanto na vida pessoal dos alunos em
razão da incidência constante, quanto para a vida educacional, uma vez que eles precisam ser
letrados nos que diz respeito às características específicas do texto imagético; não há
incentivo específico ao trabalho com este tipo de texto, seja por meio de textos relacionados
ao mundo do trabalho, à divulgação científica não especializada, ao lazer, dentre outros.
As análises dos LD apresentadas no quaro 2 demonstram a importância que o PNLD
confere ao uso de textos imagéticos, apesar de isso não ser explicitado em suas categorias de
orientações aos professores na seleção dos LD. Deste modo, a partir dos critérios de avaliação
do PNLD, e seus objetivos em relação ao ensino de língua portuguesa, listou-se algumas das
funções que os textos imagéticos devem exercer:
➢ Acrescentar algum tipo de informação;
➢ Atrair e “prender” a atenção ao conteúdo abordado;
➢ Realizar analogias;
➢ Dar exemplos;
➢ Ser lúdica;
➢ Auxiliar a compreensão
➢ Tornar a concreta uma informação abstrata;
➢ Enfatizar pontos;
➢ Motivar;
➢ Estimular emoções e atitudes;
➢ Simplificar;
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➢ Sintetizar.

Mesmo que as funções desempenhadas pelos textos imagéticos sejam claras, é
importante ponderar de que forma isso é apresentado ao aluno, pois os textos imagéticos não
precisam, necessariamente, de suporte do texto verbal. Os textos imagéticos podem ser
suficientemente completos de significado para a realização de uma atividade. Texto verbal e
verbo-visual não devem ser concorrentes, mas complementares

[...] para introduzir o aluno na leitura de imagens dos livros didáticos, é
importante inicialmente buscar separar a ilustração do texto, isolando-o para
iniciar uma observação “impressionista”, sem interferências iniciais da
interpretação do professor ou das legendas escritas. Trata-se do momento em
que o aluno fará uma leitura geral da ilustração, deixando fluir as relações
que estabelece entre o que está vendo e as outras imagens (BITTENCOURT,
2006, p. 86).

No entanto, ao se trabalhar os textos imagéticos no EM deve-se levar em consideração
algumas questões como, cuidado para que a imagem selecionada não gere infantilização do
nível de leitura; uso excessivo da imagem em detrimento do texto; e, especialmente, a
“simplificação” do conteúdo escrito substituído pela comunicação visual. Esse último ocorre
principalmente em atividades de textos longos, mais complexos e difíceis em termos
cognitivos, porém imprescindível à formação intelectual do aluno. Dessa forma, vale salientar
que o foco da presente pesquisa é analisar como a imagem se coloca no livro didático, e não
necessariamente qual o tipo de imagem é usado.
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5. METODOLOGIA
A partir do conteúdo exposto até aqui entende-se que é necessária uma análise mais
aprofundada de como as imagens têm sido utilizadas nos livros didáticos, uma vez que os
jovens em idade escolar representam uma grande parcela dos usuários de imagens nas
diversas atividades cotidianas, como redes sociais digitais. Daí a importância em se realizar
uma análise sobre os processos de construção, distribuição e recepção da imagem, e como a
prática da leitura está sendo desenvolvidas nos livros didáticos do ensino médio.
Do ponto de vista da natureza da pesquisa, este projeto pode ser considerado uma
pesquisa aplicada, por gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionada à solução de
um problema específico: melhorar o desempenho dos alunos nas atividades de leitura e
interpretação dos sentidos nos textos imagéticos a partir de um olhar crítico.
Com relação à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois lidará com a
interpretação de fenômenos e atribuição de significados “A interpretação dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso
de métodos e técnicas estatísticas” (KAUARK et al, 2010, p. 26).
Com relação aos objetivos a pesquisa será exploratória (levantamento bibliográfico) e
descritiva em razão da realização do levantamento e descrição das características do
fenômeno proposto, ou, se houver, o estabelecimento de relações entre variáveis do problema
(KAUARK et al, 2010).
Quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classificada como Pesquisa Bibliográfica
e de Levantamento. Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico sobre a
questão da diversidade textual e do trabalho com a análise do discurso em sala de aula, bem
como seu impacto nos livros didáticos e no contexto escolar.
Foi realizado um procedimento de verificação (se, quanto e como as imagens estão
sendo utilizadas) em um livro didático de Língua Portuguesa do 1º ano do ensino médio, da
coleção Português: linguagem em conexão, já que esta foi a coleção com a melhor avaliação
no PNLD 2015, em relação ao uso de textos imagéticos.
Também será realizada uma análise qualitativa de uma coleção de livros didáticos do
ensino fundamental I e uma do ensino fundamental II, a fim de verificar a hipótese se há ou
não a ruptura (do fundamental I para o fundamental II) no processo de ensino de leitura e
interpretação com base no uso imagens.
O uso de imagens como um elemento didático/avaliativo auxilia o professor a
contextualizar o conteúdo não apenas de forma ilustrativa, mas também usando o
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conhecimento prévio do aluno por meio de intertextualidades, inferências e, principalmente,
sua capacidade de leitura crítica, pois os textos imagéticos são muito presentes na vida dos
estudantes em todos os âmbitos de sua vida, pessoal, escolar, de lazer e profissional.
O procedimento metodológico será dividido em três etapas, são elas:
• Contextualização histórica do objetivo e implementação do livro didático, e
também um levantamento do posicionamento dos PCN e PNLD sobre a
questão do trabalho com a diversidade textual verbal e verbo-visual, e trabalho
com gêneros textuais no EM;
• Análise crítica do quantitativo, e do uso e funções desempenhadas pelos textos
imagéticos nos livros didáticos selecionados.
• Verificação da contextualização, intertextualidade e relevância do uso dos
textos imagéticos para um bom desempenho e incentivo da leitura crítica dos
alunos do EM.
A partir dessa análise será possível construir uma proposta de valorização do estudo
do texto imagético com base na AD e na linguística aplicada. A proposta visa deixar de lado a
cultura, ainda arraigada, de trabalho com os textos de forma que induza o aluno a uma leitura
e interpretação superficial, não valorizando o potencial crítico e criativo que o uso que a
imagem oferece.
Com isso, ao mensurar a recorrência e forma de uso dos textos imagéticos nos livros
didáticos, será possível pontuar questões relativas à importância de valorizar esse estudo em
sala de aula, uma vez que a capacidade de interpretação e compreensão de textos imagéticos,
pode estar diretamente relacionada com a ausência de contato cotidiano com esse formato de
informações, mas de forma mais complexa. Isso demonstra a importância de, sempre que
necessário, preparar materiais complementares para as aulas, pois o livro didático é um
instrumento norteador, um suporte para os professores, e não deveria ser usado como único
recurso para o ensino nas salas de aula.
As imagens têm um poder de sedução, de “ilusória” facilidade de compreensão de
conteúdo. Porém, os textos imagéticos não devem substituir o texto verbal, uma vez que
ambos, verbal e imagético, são complementares e não concorrentes. Os textos imagéticos
devem desempenhar um papel onde exercitem a capacidade crítica do aluno, ultrapassando a
função meramente ilustrativa. Analisar o uso e desempenho desse recurso nos livros didáticos
pode ser uma forma de reavaliar o foco e a metodologia de ensino de diferentes conteúdos,
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buscando um sistema de ensino que esteja mais contextualizado com a realidade dos alunos
fora da sala de aula.

5.1 Quanto mais visual melhor

Como técnica de análise de dados foi utilizado na presente pesquisa o método misto,
uma vez que este permite a coadunação de dados quantitativos e qualitativos. Apesar das
diversas possibilidades de combinação entre estratégias metodológicas de pesquisa,
especialmente referente às abordagens quantitativas e qualitativas, existe pouca literatura que
aborda os impactos e implicações de seus usos.
Minayo e Sanches (1993) afirmam que, no uso de métodos quantitativos e qualitativos,
não são perceptíveis nem contradições e nem continuidade entre suas investigações
A primeira tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados,
indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do
ponto de vista social, grandes aglomerados de dados, de conjuntos
demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis
através de variáveis. A segunda adequa-se a aprofundar a complexidade de
fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de grupos mais ou
menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente
(MINAYO E SANCHES, 1993, p. 247).

Em outras palavras, de acordo com Minayo e Sanches (1993) o método quantitativo
privilegia a materialidade e realidade dos dados, enquanto o qualitativo aborda questões mais
subjetivas que envolvem os valores, as crenças, os hábitos. Assim, os autores defendem que,
epistemologicamente, nenhuma das abordagens possui caráter mais científico que a outra.
Eles ressaltam ainda que “o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas
qualitativamente, e vice-versa” (IDEM, p. 248).
Nesta pesquisa, o trabalho foi estruturado na seguinte sequência:

102

Figura 6 - Fases de desenvolvimento da análise de dados

FASE 1

FASE 2

Análise quantitativa: contabilização do número geral de imagens
do livro didático. Contabilizar o número de imagens por
atividades de leitura e interpretação de textos, normalmente os
livros apresentam uma atividade dessa natureza por capítulo.

Análise qualitativa e categorização das imagens, usando como
instrumento norteador uma ficha com critérios de avaliação para
a os textos coletados, e levando em conta a construção do
material didático conforme Mayer (2003), o discurso presente
nas propostas de produção de acordo com Orlandi (1987, 1998,
2009) e a construção do texto imagético de cada atividade
conforme proposto por Kress & van Leeuwen (2006).
Fonte: Elaborado pela autora

Após análise prévia sobre o quantitativo de textos imagéticos percebeu-se a
necessidade de um padrão de critérios para a análise dos textos imagéticos selecionados. O
quadro 3 apresenta algumas propostas para a análise dos textos com base nas teorias
supracitadas. Para isso, foram realizadas indagações sobre três níveis de compreensão:
✓ O primeiro busca identificar os aspectos imagéticos convencionais, isto é, do ponto de
vista da construção do material didático conforme Mayer (2003), verificando questões
como combinação de palavras e imagens, se palavras e imagens correspondentes estão
próximas ou distanciadas.
✓ O segundo visa uma análise do ponto de vista da AD, seguindo principalmente os
pressupostos de Orlandi (1987, 1998, 2009), leitura e interpretação crítica dos textos
imagéticos na tentativa de evidenciar as possíveis construções de sentido que o leitor
poderia fazer acerca do que vê.
✓ O terceiro critério avaliativo diz respeito ao Letramento Visual do ponto de vista da
construção da imagem de Kress & van Leeuwen (2006), buscando discutir, questionar
e problematizar as características técnicas da construção textual, analisando seus itens
constitutivos, como cores, fotográficos, foco, enquadramento, entre outros, verificando
de que forma estes elementos podem causar impactos, empoderamento, ou mesmo
privilegiar ou silenciar uma determinada questão.
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Quadro 3 - Critérios de avaliação do objeto de aprendizagem
1 - ASPECTOS
2 - LEITURA E
3 - LETRAMENTO VISUAL
IMAGÉTICOS
INTERPRETAÇÃO
Do ponto de vista da
CONVENCIONAIS
CRÍTICA DE TEXTOS
construção da imagem de
Do ponto de vista da
IMAGETICOS
Kress & van Leeuwen (2006).
construção do material
Do ponto de vista da AD de
didático conforme Mayer
acordo com Orlandi (1987,
(2001, 2003)
1998, 2009)
1.1 Qual o tipo de imagem? 2.1 Qual aspecto ideológico está 3.1 A disposição dos elementos
(Ex.: fotografia, quadrinho, retratado na imagem?
constitutivos da imagem causa
desenho, pintura, pôster, outro?)
que tipo de impacto no leitor?
2.2 Qual mensagem a imagem
1.2 Qual o tema da imagem?
pode transmitir?
3.2 Como o tamanho dos
1.3 O que está sendo retratado? 2.3 Há outras mensagens por elementos afetam/influenciam a
trás da mensagem principal?
interpretação do texto?
1.4
Há
indicativos
de
intertextualidade nos textos 2.4 As marcas do autor são
imagéticos da atividade?
perceptíveis?
1.5 Representação múltipla: 2.5 A imagem retrata algum
estão sendo se combinadas grupo ou ator social específico?
palavras e imagens?
2.6 Qual pode ter sido a
intenção do autor dessa
imagem?
1.6 Qual a função da imagem 2.7
existem
elementos
(ilustrativa ou conteudista?) As imagéticos que induzem o leitor
imagens possuem valor didático a
alguma
interpretação
(organizacionais e explicativas) específica?
ou são imagens sem valor
didático
(decorativas
e
2.8
Pode-se
perceber
a
representacionais)
influência explícita de alguma
ideologia, crença ou filosofia na
imagem? Como? Por quê?
1.7 Assim, uma forma de
reduzir
o
processamento
supérfluo é colocar o texto
verbal próximo à imagem que
ele
descreve,
tanto
geograficamente
como
cronologicamente
(MAYER;
ANDERSON, 1992). Quando
texto
e
imagem
estão
integrados, o leitor não precisa
usar seus recursos cognitivos
para uma busca visual na página
ou em páginas distantes,
facilitando o armazenamento de
informações
na
memória
operacional e a conexão mental
(MAYER, 2001).

3.3 Os detalhes cromáticos
podem
influenciar
na
construção de sentido acerca do
tema retratado? Como? Por
quê?
3.4 O enquadramento ou o foco
utilizado para a produção da
imagem, restringe possíveis
interpretações?

2.9 As imagens da página estão 3.5 As interpretações e leituras
relacionadas entre si e/ou com o imagéticas
poderiam
ser
texto verbal?
diferentes caso a composição
dos elementos fosse outra?
2.10 Elas estabelecem alguma
narrativa visual?
2.11 Essa narrativa representa
os interesses de algum grupo
específico?
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1.8 A aprendizagem é facilitada
quando uma mensagem de
múltiplos meios é apresentada
em segmentos ao invés de uma
unidade contínua (MAYER,
2005). Assim, para imagens
complexas, a sua apresentação
em
etapas
facilita
a
aprendizagem.

2.12
Qual
o
objetivo 3.6 Caso o layout fosse
comunicativo do texto?
alterado, isso permitiria outras
construções de sentido acerca
2.13 Como o leitor poderia se do objeto retratado?
sentir a respeito dessa imagem?

1.9 Um ponto negativo é a 2.14 Qual Discurso está sendo
redundância. A ocorrência de construído?
repetições
excessivas
de
informações em apresentações
multimídia
provoca
uma 2.15 Alguma voz é silenciada?
sobrecarga cognitiva, pelo fato
de a memória operacional
processar
um
material
instrucional que não adiciona
contribuição na compreensão do
conteúdo.
Fonte: elaborado pela autora

3.7 Quais poderiam ser as
explicações para a escolha dos
elementos da construção do
texto?
3.8 Essa escolha privilegia ou
explicita alguma relação social?

A necessidade de elaboração deste instrumento se deu, principalmente, porque durante
a pesquisa não foi encontrado qualquer instrumento teórico que utilizassem essas três teorias
concomitantemente, visando uma análise completa e ampla dos textos imagéticos nos LD.
Contudo, a junção das três propostas sugere pontos de reflexões sobre a abrangência das
variadas construções de sentido que podem ser alcançadas ao se analisar os elementos
constitutivos de um texto imagético.
Para Kress & van Leeuwen (2006, p. 20), “numa cultura alfabetizada os meios visuais
da comunicação são expressões racionais de significados culturais propícios a julgamentos e
análises racionais”. O modelo criado pelos autores ficou conhecido como Gramática do
Design Visual (GDV). Esse modelo tem suas bases na Linguística Sistêmico-Funcional9, que
permite realizar uma análise sintática de qualquer sistema semiótico, inclusive da imagem.
Vale ressaltar que o foco desse modelo é o estudo da função, e não da forma. Assim, na
9

A Linguística Sistêmico-Funcional desenvolveu-se nos anos 1980, e um dos seus maiores representantes é o
linguista Michael Alexander Kirkwood Halliday. Nessa perspectiva assume-se uma postura que que a gramática
não é um sistema autônomo, não podendo, portanto, ser separada de fatores como comunicação, cultura,
interação entre outros. Apesar de analisar a estrutura gramatical, essa vertente abarca toda a situação
comunicativa em sua análise, sejam elas: o proposito, os interlocutores, o contexto; procurando dar conta do uso
da linguagem. Logo, a língua evolui para dar conta das necessidades dos falantes, de acordo com a realidade em
que está sendo usada e à qual está atrelada.
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perspectiva da GDV as imagens são como as estruturas sintáticas, podendo ser analisadas do
mesmo modo que a língua.
Elementos visuais em conjunto com os elementos linguísticos, não só agregam valor à
construção textual, como também contribuem com a construção de sentidos do texto. Para
Dionísio (2005, p. 195) “todos os elementos visuais e suas disposições nos textos podem ser
analisados, uma vez que desempenham um trabalho persuasivo”. Nesse sentido, pode-se
considerar que as imagens presentes em meio ao discurso escrito exercem uma função de
intermediação, o que pode adicionar concepções ideológicas como juízos, valores, entre
outros, em seu conteúdo.
Além do conteúdo didático, a construção do design do LD também deve ser levada em
consideração, analisando se a disposição dos elementos na página é a ideal para compreensão
do texto, se “as relações entre as colunas de texto e as imagens estão claras, se a legenda vai
ajudar pedagogicamente ou se é melhor deixar que ela incentive o aluno a ler o texto
principal, etc.” (DELEGÁ, 2005, online).
O método de Kress & van Leeuwen (2006) é composto por três princípios interrelacionados, são eles:
➢ Valor informativo – refere-se ao material visual, de acordo com sua
localização na página (direita e esquerda, partes superior e inferior,
centro e margem);
➢ Saliência – refere-se à hierarquia de importância dos elementos
visuais. Pode-se se dar um grau de maior ou menos saliência
“através de certos fatores como o posicionamento em primeiro ou
em segundo plano, o tamanho relativo, os contrastes quanto ao tom
(ou à cor), diferenças quanto à nitidez etc.”;
➢ Estruturação – a presença ou ausência de estratégias de estruturação
[...] desconecta ou conecta elementos da imagem, indicando que, em
algum sentido, eles dependem ou não uns dos outros. Assim, sua
presença indica individualidade e diferenciação entre os
participantes na construção do todo (KRESS & van LEEUWEN,
2006, p. 177).

Esses princípios podem ser aplicados em todos os tipos de figuras, desde as mais
simples “a materiais visuais complexos que combinam texto e imagem – e talvez outros
elementos gráficos –, e que estejam numa página ou na televisão ou ainda na tela do
computador” (IDEM, p. 177). Dessa forma, o modelo dos autores dá conta de abordar todos
os elementos de composição textual multimodal, linguísticos e imagéticos, como participantes
visuais na construção do significado.
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As estruturas visuais não simplesmente reproduzem as estruturas da
realidade. Pelo contrário, elas produzem imagens da realidade que está
vinculada aos interesses das instituições sociais no interior das quais as
imagens são produzidas, circuladas e lidas. Elas são ideológicas. As
estruturas visuais nunca são meramente formais: elas têm uma
dimensão semântica profundamente importante (KRESS & van
LEEUWEN, 2006, p. 47 - tradução livre, grifos meus).

No princípio do valor informativo a análise leva em conta a disposição dos elementos
na página, estando, portanto, atrelado às várias zonas dos elementos visuais, direita, esquerda,
etc. De acordo com Kress & van Leeuwen, (2006, p. 187) “quando as imagens ou os layouts
fazem uso significativo do eixo horizontal, posicionando alguns dos seus elementos à
esquerda e outros à direita do centro [...]”, desta forma, para os autores, “os elementos
localizados à esquerda são apresentados como dados e os elementos à direita como novo”.
Nessa perspectiva, o eixo vertical superior da página ou da imagem representa valor
informativo de ideal, enquanto os elementos presentes na parte inferior são tidos como real.
Sobre os valores informativos dos elementos que aparecem no centro da composição textual,
estes se destacam em termos de significância, assim como os elementos que ocupam a
posição periférica das margens são dotados de menor valor informativo.
Sobre o princípio da saliência, este está relacionado à hierarquia de importância na
disposição dos elementos participantes da composição visual. Maior grau de saliência
significa maior atenção obtida do leitor. O maior ou menor grau de saliência do participante é
resultado de “certos fatores como o posicionamento em primeiro ou segundo plano, o
tamanho relativo, os contrastes quanto ao tom (ou à cor), diferenças quanto à nitidez, etc.”
(KRESS & van LEEUWEN, 2006, p. 177).
Em relação ao princípio da estruturação, este representa a divisão ou zona entre os
elementos participantes. Para Kress & van Leeuwen, (2006), a presença ou não das estratégias
de estruturação “(...) desconecta ou conecta elementos da imagem. Indicando que, em algum
sentido, eles dependem ou não dos outros” (IDEM, p. 177). Assim, quando não há
delimitação de estruturação, isso pode ser considerado como unidade grupal entre os
elementos, enquanto a presença da estruturação aponta para a individualidade e diferenças
entre os participantes.
Para a realização da análise de textos imagéticos, a presente pesquisa valeu-se do
modo como a composição visual se relaciona e se integra para formar um todo significativo
(IBIDEM, 2006). Isso implica considerar a materialidade discursiva que compõe o texto
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imagético e as condições sócio históricas de sua concepção. Dessa forma, para se
compreender e interpretar o discurso presente no objeto de análise (textos imagéticos dos
livros didáticos), é preciso primeiramente conhecer as condições de produção daquele
enunciado. Por condição de produção entende-se a relação dos sujeitos com a ideologia, numa
determinada situação e contexto de produção comunicativa, ou seja, a circunstância de
produção, com suas contradições.
De acordo com Orlandi (1998, p. 31) “não há discurso sem sujeito nem sujeito sem
ideologia. A ideologia, por sua vez, é a interpretação de sentido em certa direção, direção
determinada pela relação da linguagem com a história em seus mecanismos imaginários”.
Assim, o objetivo do discurso, nesse caso, não é apenas transmitir conhecimento, mas cunhar
uma representação do imaginário social, sobrepujando a superfície linguística (verbal) e
culminando no discurso.
Desta forma, o foco da AD é entender e explicitar o funcionamento do discurso e como
ocorre a produção de sentido, levando em conta as questões linguísticas e sócio históricas. Para
isso, a AD considera que toda materialidade imagética e verbal, incluindo os fenômenos

linguísticos e extralinguísticos, possui singularidade e, consequentemente, a discursividade. O
discurso é um processo de construção ideológica que articula linguagem, sociedade e história.
Isso implica que o discurso deve sempre ser analisado levando em conta a teia de elementos
de sua construção e as influências de outros discursos que concorrem com paralelamente a ele
(ORLANDI, 1987).

5.2 Do ponto de vista da construção do material didático
Visando demonstrar o potencial do trabalho com os textos imagéticos em sala de aula
e a forma como estes podem ser abordados, a presente pesquisa embasou-se também na
Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia, cujo representante mais expressivo é o
americano Richard Mayer. Esta teoria é fundamentada na hipótese que de que o conteúdo
educacional, concebido a partir da forma como a mente humana funciona, têm mais
probabilidade de se consolidar como conhecimento do que as outros que não são estruturados
levando em conta essa questão.
Assim, de acordo com sua proposta a aprendizagem é mais significativa combinando
palavras e imagens do que usando apenas as palavras. Por aprendizagem significativa
entende-se proporcionar a resolução de problemas relacionados com o assunto dessa
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aprendizagem. Porém, a otimização do processo de aprendizagem não acorre apenas na união
das imagens com as palavras (MAYER, 2003).

É importante salientar que mesmo com a possibilidade de integração de
imagens e sons, a escrita continua sendo a base na Internet. É esta a
modalidade linguística predominante nas interações comunicativas, embora
alguns prefiram o uso da expressão “fala por escrito” ou ainda “escrita da
fala”. Talvez por isso algumas peculiaridades tenham se mostrado na
conjuntura da linguagem virtual, como por exemplo: inserção de smyles,
economia na forma da escritura de textos digitais e ainda a incorporação de
um léxico específico do próprio meio informacional ao vocabulário de seus
usuários (como ocorre em determinada área técnica). Hoje faz parte do
cotidiano de muitos, palavras tipo: e-mail, on-line, deletar, clicar, escanear;
algumas já registradas em dicionários de circulação nacional. Contudo, na
faceta linguagem na internet/ internet na linguagem e considerando a
concepção de língua como um lugar de interação humana, defendida por
Bakhtin (1981), é imprescindível que os sujeitos sócio históricos se tornem
atores competentes pragmática e tecnologicamente dentro desta nova
modelagem cultural da contemporaneidade, sendo capazes de compreender e
subtrair sentido dessa multiplicidade de signos semióticos dos gêneros
digitais, indo além da mera transmissão de informação no momento da
leitura/escrita hipertextual. Sobre esta prática nos deteremos a partir de agora
com mais veemência (BRITO e SAMPAIO, 2013, p. 300).

A história da humanidade é pautada numa sociedade em que o ensino é quase
totalmente embasado na palavra. Essa realidade vem sendo modificada, principalmente após o
advento da internet, em que os avanços tecnológicos, em especial os digitais, tornaram as
formas pictóricas de ensino mais acessíveis. Todavia, o uso de imagens ou da relação textoimagem por si só não são suficientes para garantir a aprendizagem. Nesse sentido, a Teoria
Cognitiva da Aprendizagem Multimídia procura compreender como palavras e imagens
devem de ser utilizadas no ensino para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem humana.
De acordo com essa teoria, a comunicação pode ser feita por qualquer meio, seja o
impresso ou digital, apresentando as palavras através de livros ou narrativas orais, e
permitindo que as imagens sejam estáticas (ilustrações ou fotografias) ou dinâmicas
(animação ou videoclipe). Assim, a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia baseia-se em
4 critérios, conforme apresentado no quadro 4 a seguir:
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Quadro 4 - Critérios da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia
A plausibilidade
teórica
A teoria é consistente
com os princípios da
aprendizagem da
ciência cognitiva

A testabilidade
A teoria gera previsões
que podem ser testadas
nas pesquisas
científicas.

A plausibilidade
empírica
A teoria é consistente
com as provas obtidas
nas pesquisas
empíricas sobre a
aprendizagem
multimídia

Aplicabilidade
A teoria é relevante para
as necessidades
educacionais,
nomeadamente no
sentido de uma melhor
concepção das
mensagens educacionais
multimídia

Fonte: Mayer (2001)

Segundo Mayer (2001), para a melhor assimilação/apreensão de um conteúdo é
necessário que este seja apresentado de forma compatível com o modo que a informação é
processada pelo ser humano. Essa teoria baseia-se em três pressupostos, são eles:

Quadro 5 - Três pressupostos da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia
Pressuposto

Descrição

Citações relacionadas

1 Canais Duplos

Os seres humanos têm canais distintos para Paivio
(1986),
processamento de informações visuais e auditivos
Baddeley (1986,1999)

2 Capacidade
limitada

Os seres humanos estão limitados quanto à Baddeley (1986,1999),
quantidade de informação que conseguem processar Chandler & Sweller
simultaneamente em cada canal
(1991)

3 Processamento
Ativo

Os seres humanos participam na aprendizagem Mayer
(2001),
ativa, prestando atenção a informações recebidas Wittrock (1989)
relevantes, organizando a informação selecionada
em representações mentais coerentes e integrando as
representações mentais com outros conhecimentos
Fonte: Mayer (2001, p. 211)

Se, como propõe Mayer (2001), a aprendizagem é mais significativa combinando
palavras e imagens, colocando a teoria em prática, o esquema da figura 7 a seguir ilustra
como ocorre o processamento da informação, de acordo com os três tipos de memórias usadas
na assimilação de conteúdos.
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Figura 7- Processamento de informação

Fonte: Mayer, 2001
➢ A seta entre sons e imagens representa a conversão mental de um som
(exemplo a palavra gato) numa imagem visual (a imagem de um gato). Ou
seja, quando ouvimos a palavra “gato”, podemos formar também uma
imagem mental de um gato.
➢ A seta que liga imagens a sons representa a conversão mental de uma imagem
visual (imagem mental de um gato) num som (neste caso o som da palavra
“gato”). Ou seja, ouvimos mentalmente a palavra gato quando vemos a
imagem de um gato.
➢ A caixa da direita, memória a longo prazo, corresponde ao local onde se
encontram “armazenados” os conhecimentos do aprendiz.
➢ A memória a longo prazo consegue reter grandes quantidades de
conhecimentos durante longos períodos de tempo (SOEIRO, sd, p. 9).

A partir do esquema de Mayer (2001), compreende-se então que a ativação do
conhecimento prévio, tal qual sua consolidação como memória de longo prazo, ou
assimilação de conteúdo, é potencializada quando há integração do modelo verbal e pictórico
(mapas, diagramas, fotografias, tabelas, fórmulas, etc.).
A cognição humana utiliza um sistema de códigos para representar a
informação verbal (oral ou escrita) e outro para representar a informação
visual. As imagens mentais são códigos analógicos e nossas representações
mentais de palavras são realizadas em um código simbólico. Assim, a
percepção tanto de textos quanto de imagens se dá por meio dos olhos;
porém, após a entrada pelo sistema perceptivo, textos são transferidos para o
canal verbal e imagens para o canal pictórico (COUTINHO et al, 2010, p. 4).
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A informação é organizada a partir desses dois códigos, analógico (imagem mental) e
simbólico (representação mental), em conhecimentos para ação, para armazenamento e para
recuperação posterior. Todavia, os seres humanos possuem capacidade finita e limitada de
processamento de informações, em função do seu sistema mnemônico (MAYER, 2005). A
forma como as informações são processadas cognitivamente depende do tipo de depósito e
armazenamento da memória selecionada para essa ação.
De acordo com Mayer (2001 p. 225), quando se trata de aquisição de conhecimento
através de textos e imagens, para que uma aprendizagem seja eficiente o aluno deve empregar
cinco processos cognitivos, conforme descrito no quadro 6:
Quadro 6 - Cinco Processos Cognitivos da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia
PROCESSOS

DESCRIÇÃO

1 Seleção de Palavras

O aprendiz apresta atenção a palavras relevantes de uma
mensagem multimídia para criar sons na memória de trabalho.

2 Seleção de Imagens

O aprendiz presta atenção a imagens relevantes de uma mensagem
multimídia para criar imagens na memória de trabalho

3 Organização de palavras

O aprendiz estabelece ligações entre as palavras selecionadas para
criar um modelo verbal coerente na memória de trabalho

4 Organização de imagens

O aprendiz estabelece ligações entre as imagens selecionadas para
criar um modelo pictórico coerente na memória de trabalho

5 Integração

O aprendiz estabelece ligações entre modelos verbais e pictóricos
e também com os conhecimentos pré-existentes.
Fonte: Mayer (2001 p. 225)

Assim, se a forma, como o conteúdo apresentado, está diretamente ligada ao potencial
de assimilação cognitiva, e se a aprendizagem é mais significativa combinando palavras e
imagens do que usando apenas as palavras, então, o ensino de leitura e interpretação de textos
usando os textos imagéticos é um método bastante eficiente para auxiliar o desenvolvimento
cognitivos de leitura crítica em relação aos discursos presentes nos diversos gêneros que
circulam na sociedade.
A principal relevância da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia está na
forma como ela retrata o cuidado que se deve ter no momento da elaboração de materiais
didáticos. Partindo do pressuposto que a aprendizagem é potencializada quando não há
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sobrecarga cognitiva, Mayer (2001) elaborou uma lista de princípios norteadores para a
construção de materiais didáticos, de formato digital, que potencializam uma aprendizagem de
qualidade. Contudo, muitos desses princípios podem ser aplicados na construção de materiais
didáticos impressos.
Considerando a importância da integração entre imagético e verbal, Mayer (2001)
propõe sete princípios norteadores para a construção de um documento multimídia, cujo foco
é melhorar a assimilação de conteúdo (desempenho cognitivo), conforme listados na tabela 3:

Tabela 3 – Os 7 Princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia
Princípio da
Os alunos aprendem melhor quando se combinam palavras e
imagens do que só palavras;
representação múltipla
Princípio de proximidade
espacial
Princípio de proximidade
temporal
Princípio de coerência
Princípio de modalidade
Princípio de
redundância:

Princípio das diferenças
individuais

Quando as palavras e imagens correspondentes estão próximas em
vez de distanciadas;
Quando palavras e imagens são apresentadas simultaneamente em
vez de sucessivamente;
Quando palavras, imagens ou sons não relevantes para o assunto são
excluídos;
Quando se utiliza animação e narração em vez de animação e texto
escrito;
Quando se utiliza animação e narração em vez de animação, narração e
texto;
Analisando os sujeitos relativamente aos conhecimentos e à orientação
espacial, conclui-se que os sujeitos que beneficiam mais de um
documento multimídia são os que têm poucos conhecimentos
relativamente aos que já têm muitos conhecimentos e são os sujeitos
que têm elevada orientação espacial que mais beneficiam
comparativamente aos que têm pouca orientação espacial.

Fonte: Mayer, 2001 (tradução livre)

Todavia, o uso de imagens, ou da relação texto-imagem por si só, não é suficiente para
garantir a aprendizagem. É nesse sentido que se dá a importância do desenvolvimento da
presente pesquisa, analisar como ocorre o uso de imagens nos livros didáticos de Língua
Portuguesa do EM, e propor formas de introduzir e utilizar as imagens e o texto verbal, na
tentativa de possibilitar ao professor o uso de estratégias para minimizar os problemas
encontrados.
Vale ressaltar que não é objetivo da presente pesquisa avaliar o livro didático em
questão. Pretende-se, a partir da metodologia aqui proposta, realizar um estudo exploratório
sobre a forma como o conteúdo de suas imagens e das relações destas com o texto verbal,
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segundo alguns princípios advindos do modelo da Teoria Cognitiva da Aprendizagem
Multimídia (MAYER, 2001), da Análise do Discurso (ORLANDI 1987;1998) e da Gramática
do Design Visual (KRESS; van LEEUWEN, 2006).
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6. ANÁLISE DO OBJETO

6.1 Informações sobre a obra analisada
Foi selecionado para análise o livro didático do 1º ano do Ensino Médio da coleção
Português: linguagens em conexão, da editora Leya. Conforme mencionado anteriormente, a
opção por esse livro se deu em razão de esta ter sido a coleção com a melhor avaliação no
PNLD 2015, em relação ao uso de textos imagéticos como conteúdo didático. Para uma visão
ampla do processo de construção do livro em questão, também se considerou relevante
verificar a formação das autoras, são elas:

Maria das Graças Leão Sette é graduada em Letras pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), professora de Língua
Portuguesa e coautora de livros didáticos e paradidáticos;
Márcia Antônia Travalha é graduada em Letras pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), professora de Língua Portuguesa e coautora de
livros didáticos, e;
Maria do Rozário Starling de Barros é graduada em Letras pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte (Fafi-BH), graduada em
Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em
Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora
de Língua Portuguesa e coautora de livros didáticos e paradidáticos,
Assessora e consultora na área de avaliação (SETTE, 2013, p. 1).

Para uma análise do conteúdo, tanto do ponto de vista do aluno como do professor, o
livro selecionado é o manual do professor. Dessa forma é possível verificar as informações e
propostas de atividades em toda a sua completude.
O livro é estruturado da seguinte maneira:
▪ Nota de apresentação do livro pelas autoras;
▪ Apresentação específica de cada item do livro e os respectivos significados dos
elementos de diagramação;
▪ Sumário dos capítulos com conteúdo didático;
▪ Lista de siglas de vestibulares
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▪ Assessoria Pedagógica composta de 20 subtópicos acompanhados de referências
bibliográficas
1 – Nossa concepção de ensino da língua;
2 – Processamento de leitura, interpretação e produção textual;
3 – As muitas vozes do texto: uma abordagem teórico metodológica;
4 – Leitura compreensiva e crítica de textos de circulação nas esferas
públicas;
5 – Leitura compreensiva e crítica e obras de artes plásticas;
6 – Leitura compreensiva de filmes;
7 – Concepção de estudos linguísticos literários;
8 – Relação entre fala e escrita: variedades linguísticas;
9 – Uma reflexão a respeito da relação entre dificuldades ortográficas
e variedades linguísticas;
10 – Propostas de produção de textos escritos;
11 – Propostas de produção de textos orais;
12 – Veiculação de textos escritos e orais produzidos pelos alunos;
13 – Concepção de ensino de gramática;
14 – Concepção de avaliação;
15 – Uma proposta de trabalho integrado com diferentes áreas de
conhecimento;
16 – Sugestões de metodologia de leitura passo a passo;
17 – Estruturação geral da obra;
18 – Estruturação da obra: eixos de estudo;
19 – Textos de apoio pedagógico
20 – Objetos educacionais digitais
▪ Parte específica: desmembramento de cada capítulo, orientações didáticas e respostas
de suas respectivas atividades;
▪ Bibliografia comentada;
▪ Lista de prefixos e sufixos (latinos e gregos).

Conforme a descrição supracitada do livro identifica-se que o suporte pedagógico para
o professor é bastante extenso (22,2% do total de páginas do livro), abordando, ainda de que
maneira concisa, todo o conteúdo proposto. O livro possui um total de 504, sendo estas
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divididas em duas partes, a primeira com 392 páginas, representam o conteúdo didático a ser
trabalhado em sala de aula com o aluno, e as outras 112 páginas são de suporte específico ao
professor.
O material complementar de suporte pedagógico para o professor além de representar
quase 25% do livro, oferece muita informação sobre a proposta didática e abordagem do
conteúdo específico a ser trabalhado ao longo da obra. Assim, o material complementar de
suporte pedagógico ao professor apresenta uma visão ampla do conhecimento necessário para
trabalhar os conteúdos, bem como uma literatura para aprofundar os conhecimentos ali
mencionados.
São sugeridos também métodos avaliativos e tabelas, cujo objetivo é auxiliar na
orientação de trabalhar conteúdos, pontuando o “objeto de ensino, estratégia mais usada,
habilidade esperada” (SETTE, 2013, p. 51). O material complementar, se devidamente
utilizado pelo professor, é um material rico e bastante completo de informações pertinentes ao
conteúdo abordado na obra.
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Figura 8 - Livro Didático selecionado para análise

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, Editora Leya, 1º ano
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6.2 Dados quantitativos
Não foi objetivo da presente pesquisa comparar ou avaliar os livros didáticos
selecionados. A metodologia aqui proposta visa analisar criticamente o caráter pedagógico do
discurso dos textos imagéticos presentes no livro didático, verificando se sua abordagem
didática relaciona os conhecimentos linguísticos e não linguísticos presentes nos textos
imagéticos, de forma adequada às diferentes situações de comunicação social, conforme
proposto nos PCN.
Considerando a importância do ensino de leitura e interpretação de texto, entendeu-se
que esse deveria ser o foco do objeto de análise dos textos imagéticos. Assim, foram
selecionadas todas as atividades de leitura e interpretação de texto de cada capítulo do LD. O
primeiro passo foi determinar a quantidade de imagens presentes no livro. Para isso foi
realizado um levantamento quantificando todos os tipos de imagens: fotos, quadrinhos,
desenhos, pinturas, charges, tirinhas, fotos, entre outros.
Para a realização do agrupamento dessas atividades primeiramente elas foram
classificadas, considerando-se as imagens cuja composição de objetos e temas fossem
similares, o que possibilitou organizá-las em 14 categorias, a saber: Pintura, escultura, fotos,
caricaturas, ilustrações, capa de obras, charges, anúncios de propagandas, tirinhas, mapas,
tabelas e outros10.
A categorização das imagens foi um processo de análise árduo e lento, haja vista a
necessidade de estudar, minuciosamente, a atividade como um todo e também as orientações
pedagógicas presentes no manual do professor visando uma percepção que pudesse nortear a
identificação de imagens referentes às pistas e aspectos que auxiliassem na categorização
imagética.
A tabela 4 a seguir, apresenta o número total de imagens encontradas e como elas
estão distribuídas de acordo com cada unidade do livro.

10

Foram elementos que não se encaixaram em possibilidades de categorizações textuais.
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Tabela 4 - quantitativo e categorização das imagens livro 1º ano, coleção linguagem em conexão
Tipos
Coleção
1º ano

Uni 1

Uni 2

Uni 3

Total

fotos
Nº do
Quantitativo Pintura/
organogra
(paisagens
capítulo de imagens
escultura
caricatura ilustração
ma
, pessoas,
Iluminura
est.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5
14
8
10
5
16
11
16
18
6
9
11
13
18
10
3
20
13
7
4
2
16
7
11
7
6
5
4
5
3
11
3
2
3
2
4
308

1

2
1
1

5

2
3
5
4
3
2

2

2
1

3
2
4

1

2

5
1

3

1

2
3
1
1
1
4
2
2
2
3
3
3
4
6
2
1
3
2
1
1

1

34

tirinha

Mapas

1

quadros

outros

1

4
4
7
7

5

2

2

1

1
1

2
3

1
1
1

3
5
2
1
8
3

1

2
2
1
2

1
1

1
1

1

2
1

9

2

1
1

2
2
103

4

anúncio
publicidade

1

1
58

2
2

charge

8

1

1

capa de
livro

1

1
6
4
2
2
3
3
1
3
3
2
3
1

2

1

8

Tabelas/
Cartum

1
1

1

1

7
1
2
2

3
1

2
5
1
1
2

1

4

2

7

21

1

4

6

Fonte: elaborado pela autora

6

6

1
27

7

15

13
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Durante essa análise inicial pode-se perceber que a natureza da origem das 308
imagens utilizadas na no livro do 1º ano da coleção Português-linguagens em conexão é,
predominantemente, proveniente de bancos de imagens, e, portanto, não há legendas que
instruam o leitor quanto às suas referências ou contexto em que foram produzidas. Em alguns
casos há apenas o nome do ilustrador, sem nenhuma informação adicional, e em outros apenas
o nome do banco de dados sem revelar o possível autor da imagem.
Após essa classificação inicial, foi realizado um levantamento dos textos imagéticos
usados exclusivamente nas atividades de leitura e interpretação. Das 308 imagens
contabilizadas no livro do 1º ano da coleção Português-linguagens em conexão, 139 estão
relacionadas às atividades de leitura e interpretação de textos. Os números demonstram a
preocupação com o uso de recursos visuais na tentativa de ilustrar e despertar interesse dos
alunos nos LD.
O primeiro passo após essa classificação inicial foi identificar, dentre as imagens das
atividades de leitura e interpretação de textos, quais seriam avaliadas na pesquisa, verificando
as que possuem ou não valor didático. Para tanto, foi usada a categorização proposta por
Mayer (2001). Segundo o autor as imagens de livros didáticos podem ser categorizadas da
seguinte forma:
a) Decorativas – ilustrações presentes para interessar ou entreter o leitor,
mas que não acrescentam informação ao trecho em questão;
b) Representacionais – ilustrações que representam um único elemento;
c) Organizacionais – ilustrações que representam relações entre elementos;
d) Explicativas – ilustrações que explicam como um sistema funciona
(MAYER, 2001, p. 76).

O autor afirma que as imagens decorativas e representacionais não atendem aos
propósitos instrucionais. Em relação às imagens organizacionais e explicativas, essas
possuem valor didático. Nessa perspectiva, as imagens do livro selecionado foram
categorizadas em imagens com valor didático (organizacionais e explicativas) e imagens sem
valor didático (decorativas e representacionais).
Em relação à contagem dos dados, conforme apresentado no gráfico 1, das 139
atividades relacionadas à leitura e interpretação de textos, apenas 36 imagens possuem valor
didático, ou seja, 26%.
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Gráfico 1 - Quantitativo de imagens no nas atividades de leitura e interpretação, LD 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

A classificação e distribuição das imagens nas atividades de leitura e interpretação de
textos ficaram estruturadas de acordo com o quadro 8, a seguir:

Quadro 7 - Perfil e quantitativo das atividades de leitura e interpretação de textos
Quant. de atividade de leitura
e interpretação de texto
COLEÇÃO

Quant.
Capítulos

(Livro 1º ano)

Português:
linguagens
em conexão

36

Quant. de atividade de leitura
e interpretação de textos
imagéticos

Imagético

Verbal com
ilustração/

COM valor
didático

SEM valor
didático

18

49

36

103

67

139

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da coleção Português: linguagens em conexão

Vale ressaltar que foram contabilizadas as imagens relacionadas às atividades de
leitura e interpretação de textos, definidos na coleção Português – linguagens em conexão
como “Nas trilhas do texto - seção de atividades para construir os sentidos do texto principal e
interpretá-lo” (SETTE et al, 2013, p. 6). Assim, contabilizou-se tanto os textos imagéticos
apresentados em termos de conteúdo para a realização das atividades, como as imagens
usadas para realizar algum tipo de intertextualidade como texto principal. As imagens
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encontradas no restante do capítulo, relacionada com outros conteúdos, não foram
contabilizadas nessa etapa.
Com o objetivo de confrontar os dados do PISA 2015, em relação ao resultado das
atividades envolvendo textos integrados e contínuos, também foi realizada uma contagem e
categorização dos textos das atividades de leitura e interpretação de textos seguindo essa
perspectiva. Desta forma, verificou-se que o livro é estruturado em três unidades, e cada uma
está relacionada a um conteúdo. Acredita-se ser pertinente uma demonstração de como se dá a
distribuição de atividades com as respectivas categorias, textos contínuos (com imagens
apenas ilustrativas) e textos combinados (texto verbal e imagético), conforme apresentados no
quadro 7, a seguir:

Quadro 8 - Estrutura do LD Português - Linguagens em conexão, 1º ano
UNIDADE
1 – Literatura e
leitura de imagens
2 – Gramática e
estudo da língua
3 – Produção de
textos orais e escritos

CAPÍTULOS

TEXTOS
INTEGRADOS

TEXTOS
CONTÍNUOS

1 a 14

12

25

15 a 28

4

11

29 a 36

2

13

18
Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

49

Consoante ao que foi apresentado no quadro 7, o quantitativo de atividades com textos
integrados é bem menor, representando 36,7%, em relação às atividades de leitura e
interpretação de textos contínuos. Os dados confirmam os resultados do PISA do baixo
desempenhos dos estudantes brasileiros em relação às atividades de textos integrados.
Em outras palavras, os dados vão de encontro à avaliação do PISA (2015), quando este
menciona que os textos “contínuos”, com organização estruturada em orações e parágrafos,
típicos de textos argumentativos, contos e romance, foram mais fáceis para os estudantes
brasileiros. O quantitativo do LD reforça a tese de que os estudantes brasileiros têm melhor
desempenho nos textos contínuos (apesar de não necessariamente satisfatório), pois eles são
massivamente trabalhados na vida escolar, em relação aos textos combinados.
Isso reflete o cenário da educação brasileira, ainda bastante arraigada nos moldes
tradicionais de ensino. Assim, apesar de o LD analisado pertencer à coleção Português Linguagens em conexão, que obteve a melhor avaliação no PNLD 2015, em relação ao uso de
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textos imagéticos, 74% das imagens relacionadas às atividades de leitura e interpretação de
textos possuem caráter ilustrativo, ou seja, NÂO didático, reforçando a tese de imaturidade
educacional em relação ao desempenho que envolve leitura e interpretação de informações
integradas, que requer mais do que uma leitura superficial.

6.3 Análise de conteúdo
Nesse segundo momento, antes de analisar o livro do 1º ano, da coleção Português Linguagens em conexão, foi realizada a análise qualitativa de uma coleção de livros didáticos
do ensino fundamental I e uma do ensino fundamental II, a fim de verificar a hipótese se há
ou não a ruptura (do fundamental I para o fundamental II) no processo de ensino de leitura e
interpretação com base no uso imagens.
Conforme exposto nas hipóteses, acredita-se que uma “quebra” no plano de
desenvolvimento do processo de aquisição de leitura e interpretação de textos, uma vez que
no Ensino Fundamental I a criança é iniciada no processo de alfabetização principalmente por
meio de imagens. Porém, ao entrar no Ensino Fundamental II o sistema de utilização de
imagens é bruscamente interrompido em prol de um sistema exaustivamente verbal. Assim, o
uso concomitante de textos verbais e não verbais no ensino de leitura e interpretação de textos
só seria retomado no ensino médio, comprometendo o desenvolvimento dessa competência
em razão da lacuna ocorrida no trabalho com uso de imagens.
A coleção analisada do ensino fundamental I foi: Pequenos exploradores: letramento e
Alfabetização, da Editora Positivo, das autoras Maria Otília Leite Wandresen e Lucia Helena
Ribeiro Cipriano, aprovada pelo PNLD. A coleção do ensino fundamental II foi: Vontade de
saber Português, da Editora FTD, cujas autoras são Rosimeire Alves e Tatiane Brugnerotto,
também aprovada pelo PNLD.
Ao contrário do que se esperava, não houve uma “quebra” no plano de
desenvolvimento do processo de aquisição de leitura e interpretação de textos do ensino
fundamental I para o II. De fato a coleção do fundamental I é muito ilustrada, mas tal qual a
coleção do ensino fundamental II (e também a coleção do EM) a maior parte do conteúdo
imagético das coleções exercem função NÃO didática, desempenhando papel decorativo.
Existem atividades com foco apenas nos textos imagéticos ou verbo-visuais, contudo, elas são
poucas. Em ambas as coleções a ocorrência de atividades de leitura e interpretação de textos
combinados foi mínima.
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Após a análise dos livros didáticos do ensino fundamental I e II foi realizada a seleção
e avaliação de alguns dos textos das atividades de leitura e interpretação. Eles foram avaliados
a partir dos critérios criados como parâmetros para nortear as atividades de leitura e
interpretação de textos, conforme apresentado no quadro 3 (critérios de avaliação do objeto de
aprendizagem).

Figura 9 - "A Torre de Babel" atividade do capítulo 1 do Livro do 1º ano

Exemplo de
imagem com
caráter didático

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

O primeiro texto imagético (figura 9) possui caráter pedagógico, assim como já
explicitado no início da atividade. Ele tem uma proposta interdisciplinar, elencando arte e
história ao contexto de língua portuguesa. O texto por si só já é bastante representativo, no
entanto, há também uma conexão com o texto verbal que explicita o contexto histórico da
inspiração do autor.
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Figura 10 - Informações para contextualização do assunto que será trabalhado

Contextualização
histórica

Referência da obra

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Apesar de breve, há uma explicação da influência e história por trás da inspiração do
autor e da pintura referenciada, “A Torre de Babel, pintura a óleo, 1563, de Pieter Bruegel”
(SETTE, 2013, p. 16). Há menção do estilo do pintor, contextualizando o período da criação
da obra, e também de algumas informações sobre o renascimento, o que enriquece a
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percepção do leitor em relação às características que compõem a obra, possibilitando uma
interpretação mais completa e complexa.

Figura 11 - "Torre de Babel de livros" atividade do capítulo 1, Livro do 1º ano

Integração dos
elementos didáticos e
intertextualidade
entre os textos
imagéticos

Exemplo de
imagem com
caráter didático

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão 1º ano

Estilo
do
pintor
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Assim como na maior parte das atividades, existe uma caricatura, imagem não
didática, junto à apresentação do autor e seu estilo. A caricatura além de não ser uma
representação fidedigna do autor, não acrescenta interesse visual à atividade ou ao LD.
Na descrição da atividade “Nas trilhas do Texto” existe uma integração dos elementos
didáticos e intertextualidade entre os textos imagéticos sobre a obra “A Torre de Babel”
(figura 9) e “Torre de Babel de Livros” (figura 11), levando o aluno a refletir sobre as
características da sociedade em diferentes épocas, quando as obras foram criadas.
Outro ponto positivo da atividade é que também leva o aluno a se questionar sobre o
ponto de vista da artista plástica ao criar a “Torre de Babel de Livros”, tendo como referência
o objetivo da primeira obra “A Torre de Babel” e o uso de livros em diferentes línguas.
Incentivando dessa forma o ao pensamento crítico e reflexivo envolvendo textos imagéticos,
ao realizar uma comparação entre as duas propostas artísticas.
Desta forma, vale ressaltar que a capacidade de construção de sentidos é uma atividade
que como qualquer outra precisa ser treinada, trabalhada, polida e aperfeiçoada ao longo do
tempo. Se o aluno é exposto a apenas um padrão ou gêneros de texto, ele se aperfeiçoará
apenas naquele tipo de leitura. É nesse âmbito que se justifica e demonstra-se a importância
de se trabalhar a diversidade textual e também a integração entre essa diversidade.
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Exemplo
de imagem
com
Figura 12 - Exemplo de caricatura presente em quase todas as atividades caráter
NÂO
didático

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
Incentivo ao
pensamento
crítico e
reflexivo
envolvendo
textos
imagéticos

A forma como as informações são apresentadas, em blocos, de acordo com Mayer
(2001; 2003) é a melhor forma para que os alunos absorvam o conteúdo, especialmente ao
apresentá-las: de forma combinada entre palavras e imagens; palavras e imagens correspondentes
estarem próximas; ambas serem apresentadas de forma simultânea.
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Quadro 9 - Avaliação 1: Coleção Português linguagens em conexão
AVALIAÇÃO 1 - ASPECTOS IMAGÉTICOS CONVENCIONAIS
Do ponto de vista da construção do material didático conforme Mayer (2001, 2003)

1.1 Qual o tipo de imagem? (Ex.: fotografia, quadrinho, desenho, pintura, pôster, outro?)
Existe combinação de diferentes recursos: pintura, fotografia e caricatura.
1.2 Qual o tema da imagem? O que está sendo retratado?
A torre de babel exemplificando o surgimento da diversidade de línguas e um comparativo dessa
imagem na visão renascentista e contemporânea.
1.3 Há indicativos de intertextualidade nos textos imagéticos da atividade?
Existe incentivo ao pensamento crítico e intertextualidade especialmente ao contrapor ambos os
textos, que abordam perspectivas diferentes sobre o mesmo tema
1.4 representação múltipla: estão sendo combinadas palavras e imagens?
Em ambos os casos o texto verbal complementa o sentido do imagético
1.5 Qual a função da imagem (ilustrativa ou conteudista?) As imagens possuem valor didático
(organizacionais e explicativas) ou são imagens sem valor didático (decorativas)
As imagens possuem valor didático, pois além de tratar o um tema da aula sob uma perspectiva
diferente, também representa a questão cultural, uma vez que a primeira é uma pintura a óleo
renascentista famosa e a segunda uma forma de arte contemporânea.
1.6 Uma forma de reduzir o processamento supérfluo é colocar o texto verbal próximo à
imagem que ele descreve, tanto geograficamente como cronologicamente (MAYER;
ANDERSON, 1992). Quando texto e imagem estão integrados, o leitor não precisa usar seus
recursos cognitivos para uma busca visual na página ou em páginas distantes, facilitando o
armazenamento de informações na memória operacional e a conexão mental (MAYER, 2001).
Critério atendido, o texto verbal está próximo à imagem que ele descreve.
1.7 A aprendizagem é facilitada quando uma mensagem de múltiplos meios é apresentada em
segmentos ao invés de uma unidade contínua (MAYER, 2005). Assim, para imagens complexas,
a sua apresentação em etapas facilita a aprendizagem.
O conceito é presentado em apenas uma etapa, porém, os textos imagéticos auxiliam na construção do
conhecimento. A probabilidade de aquisição do conhecimento é potencializada especialmente por
serem apresentados textos imagéticos com abordagens diferentes, mas sobre o mesmo assunto.
1.8 Um ponto negativo é a redundância. A ocorrência de repetições excessivas de informações
em apresentações multimídia provoca uma sobrecarga cognitiva, pelo fato de a memória
operacional processar um material instrucional que não adiciona contribuição na compreensão
do conteúdo.
Inexistente
Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 10 - Avaliação 2: Coleção Português linguagens em conexão
AVALIAÇÃO 2 - LEITURA E INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DE TEXTOS IMAGETICOS
Do ponto de vista da AD de acordo com Maingueneau (2004) e Orlandi (1987, 1998, 2009)

2.1 Qual aspecto ideológico está retratado na imagem? Pode-se perceber a influência explícita
de alguma ideologia, crença ou filosofia na imagem? Como? Por quê?
O uso da Torre de Babel para ilustrar a disseminação e variedades idiomáticas pode gerar uma visão
ideológica de influência teológica.
2.2 Qual mensagem a imagem pode transmitir?
Em uma visão simplista, pode transmitir a ideia que as diferentes línguas são um “castigo de Deus”,
conforme o mito da imagem.
2.3 Há outras mensagens por trás da mensagem principal?
A primeira torre representa a separação enquanto a segunda é uma forma de construção, de união.
Cada uma reflete o pensamento da época de sua criação, o período do renascimento e a influência
teológica e a sociedade contemporânea mais voltada para antropologia.
2.4 As marcas do autor são perceptíveis?
Ambas retratam características da época que foram criadas. Por se tratar de obras de arte, as
características do autor podem não ser muito clara para leigos.
2.5 A imagem retrata algum grupo ou ator social específico?
De certa forma privilegia as classes mais abastadas por se tratar de referências clássicas. Mesmo que
a segunda torre seja referente ao Pop Art é de uma vertente mais cult.
2.6 existem elementos imagéticos que induzem o leitor a alguma interpretação específica?
Não existem elementos imagéticos que induzem o leitor a uma interpretação específica
2.7 As imagens da página estão relacionadas entre si e/ou com o texto verbal?
Sim, relacionam-se entre si e também com o texto verbal. Há engajamento na proposta.
2.8 Elas estabelecem alguma narrativa visual?
Representam a evolução de um conceito.
2.9 Essa narrativa representa os interesses de algum grupo específico?
Não representa interesses nenhum grupo específico
2.10 Qual o objetivo comunicativo do texto?
Demonstrar a diferença da proposta de construção das duas torres: separação x união.
2.11 Como o leitor poderia se sentir a respeito dessa imagem?
Em um primeiro momento não causaria impacto.
Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 11 - Avaliação 3: Coleção Português linguagens em conexão
AVALIAÇÃO 3 - LETRAMENTO VISUAL
Do ponto de vista da construção da imagem de Kress & van Leeuwen (2006).

3.1 A disposição dos elementos constitutivos da imagem causa que tipo de impacto no leitor?
Em relação ao tamanho das construções não, pois tendo pessoas como referenciais de dimensão
aproximada das construções, tem-se a impressão de que elas não são tão grandes. O número de livros
usados para a construção da segunda torre é bastante representativo, mas a forma como estão
dispostos não causam grande impacto, ao menos pela foto.
3.2 Como o tamanho dos elementos afetam/influenciam a interpretação do texto?
No caso da Torre de Babel, a imagem ocupa quase a página inteira, o que desperta mais a atenção do
leitor do que a Torre de Babel de Livros, já que essa segunda, apesar de ter duas representações
imagéticas, são de tamanhos menores, acompanhadas de textos verbais e com menor impacto
cromático.
3.3 Os detalhes cromáticos podem influenciar na construção de sentido acerca do tema
retratado? Como? Por quê?
No caso da Torre de Babel o efeito de luminosidade criado pelo artista pode remeter à uma ideia de
“celestial” vinculando a proposta da criação à ideologia arraigada nela.
A segunda torre não possui elementos cromáticos que causam grandes impactos visuais, o que por si
só já é um indicio da intencionalidade do autor.
3.4 O enquadramento ou o foco utilizado para a produção da imagem, restringe possíveis
interpretações?
Não. Ambos apresentam a ideia da torre
3.5 As interpretações e leituras imagéticas poderiam ser diferentes caso a composição ou layout
dos elementos fosse alterada?
Se a Torre de Babel de Pieter Bruegel tivesse sido pintada em preto e branco, possivelmente a
ativação de memória referente ao elemento celestial não aconteceria.
A composição da torre de livros em forma de caracol diminui o impacto visual relativo ao
quantitativo de livros, ou seja, a quantidade de elementos usados para a criação do objeto retratado.
3.6 Quais poderiam ser as explicações para a escolha dos elementos da construção do texto do
ponto de vista do princípio do valor informativo?
Torre de Babel – a imagem encontra-se na página da direita, o que direciona para a interpretação de
um elemento novo; encontra-se na parte inferior da página, sendo caracterizado por um elemento
real; ocupando não só o centro, mas a página quase inteira, demonstrando toda a sua importância.
Torre de Babel de Livros – analisando apenas a primeira imagem, por essa ser a que possui valor
didático, conforme Mayer (2001), ela encontra-se centralizada, mas ocupando a parte inferior da
página, porém, por estar na página da esquerda, pode-se considerar que ela é vista mais como um
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dado, do que como uma informação nova; assim como a imagem anterior encontra-se na parte
inferior da página, sendo caracterizado por um elemento real; em termos de significância, ela está
centralizada, porém na parte inferior da página, apresentando, de certa maneira, menor valor
informativo que a primeira imagem.
3.7 E do princípio da saliência?
Em relação ao grau de saliência, a primeira imagem claramente se destaca mais que a segunda, em
todos os quesitos: ela é grande e ocupa quase toda a página, a seleção de cores usadas pelo autor
possui mais contrastes, o tamanho e nitidez individual dos elementos. A segunda imagem é menor,
cores com menos contraste e o foco principal da obra, os livros, não estão com um bom destaque.
3.8 E do princípio da estruturação?
Os textos verbais e imagéticos se interconectam e complementam. Há uma sequência narrativa, no
sentido de continuidade do assunto com acréscimo de novas informações. Não há delimitação de
estrutura, criando uma ideia de unidade do assunto, com acréscimo de novas informações pertinentes
ao quadro já existente.
Fonte: Elaborado pela autora

Apesar de um pouco extensa e laboriosa, a ficha de avaliação permite uma análise um
pouco mais completa da função e importância dos textos imagéticos nas atividades de leitura
e interpretação de textos dos LD de Língua Portuguesa.
A análise do primeiro capítulo demonstra que a atividade contempla as propostas de
trabalho com textos imagéticos nos três níveis avaliados: construção do material didático,
discursivo e letramento visual.
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Figura 13 - Texto 1 do capítulo 2, livro 1º ano

Imagens
NÃO
didáticas

Imagens
ilustrativa, SEM
função didática

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Assim como o capítulo 1, o capítulo 2 também apresenta dois textos para as atividades
de leitura e interpretação. Contudo, o primeiro texto (figura 13) apresenta a parte imagética
apenas a nível de ilustração, ou seja, conforme Mayer (2001) as imagens não apresentam
caráter didático.
O segundo texto, figura 14, apresenta um organograma, uma construção pouco
recorrente, sendo inclusive a única do livro. Apesar de não ter uma imagem na composição
textual, a composição em si forma um todo imagético que exige atenção diferenciada do
aluno, bem como sua capacidade crítica e analítica do texto, caso contrário este texto será
apenas uma coletânea de títulos de obras e respectivas datas e autores.
Dessa forma, o capítulo 2 apresenta textos combinados, reunindo informações verbais
continuas e um organograma, levando a aluno a desempenhar uma leitura mais atenta,
acessando
conhecimentos prévios e formando um novo conceito, um novo aprendizado. Conforme
Mayer (2001, 2003), o uso de textos combinados é positivo, pois auxiliam no desempenho de
habilidades cognitivas que envolvem capacidade de intertextualidade, percepção do objetivo
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comunicativo, entre outras. Desempenho esse, que conforme o PISA 2015, precisa ser
melhorado em grande parte das instituições de ensino brasileiro.
Figura 14 - Texto 2 do capítulo 2, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Quadro 12 - Avaliação 1: Coleção Português linguagens em conexão, capítulo 2
AVALIAÇÃO 1 - ASPECTOS IMAGÉTICOS CONVENCIONAIS
Do ponto de vista da construção do material didático conforme Mayer (2001, 2003)

Qual o tipo de imagem? (Ex.: fotografia, quadrinho, desenho, pintura, pôster, outro?)
Existe combinação de diferentes recursos: ilustração, foto e organograma.
1.2 Qual o tema da imagem? O que está sendo retratado?
No texto 1 a ideia é demonstrar “o prazer de ler”.
No texto 2 demonstrar a intertextualidade entre os títulos e as semelhanças e influencias de suas
composições.
1.3 Há indicativos de intertextualidade nos textos imagéticos da atividade?
Entre os textos imagéticos não, mas entre o texto verbal e o imagético sim.
1.4 representação múltipla: estão sendo combinadas palavras e imagens?
No texto 1 as imagens possuem apenas caráter ilustrativo, mas no texto 2 o texto verbal
complementa o sentido do imagético
1.5 Qual a função da imagem (ilustrativa ou conteudista?) As imagens possuem valor didático
(organizacionais e explicativas) ou são imagens sem valor didático (decorativas)
No texto 1 as imagens possuem valor NÃO didático, pois é completamente dispensável, com
função apenas ilustrativa.
No texto 2 imagem e texto verbal estão integrados formando um único elemento
1.6 Uma forma de reduzir o processamento supérfluo é colocar o texto verbal próximo à
imagem que ele descreve, tanto geograficamente como cronologicamente (MAYER;
ANDERSON, 1992). Quando texto e imagem estão integrados, o leitor não precisa usar seus
recursos cognitivos para uma busca visual na página ou em páginas distantes, facilitando o
armazenamento de informações na memória operacional e a conexão mental (MAYER, 2001).
Critério atendido, o texto verbal e imagético está próximo.
1.7 A aprendizagem é facilitada quando uma mensagem de múltiplos meios é apresentada em
segmentos ao invés de uma unidade contínua (MAYER, 2005). Assim, para imagens
complexas, a sua apresentação em etapas facilita a aprendizagem.
Critério atendido, os textos verbais e imagético se auxiliam na construção do conhecimento. A
probabilidade de aquisição do conhecimento é potencializada especialmente por ser apresentado um
texto imagético DIDATICO e com abordagem diferenciada.
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1.8 Um ponto negativo é a redundância. A ocorrência de repetições excessivas de informações
em apresentações multimídia provoca uma sobrecarga cognitiva, pelo fato de a memória
operacional processar um material instrucional que não adiciona contribuição na
compreensão do conteúdo.
Inexistente
Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 13 - Avaliação 2: Coleção Português linguagens em conexão, capítulo 2
AVALIAÇÃO 2 - LEITURA E INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DE TEXTOS IMAGETICOS
Do ponto de vista da AD de acordo com Maingueneau (2004) e Orlandi (1987, 1998, 2009)

2.1 Qual aspecto ideológico está retratado na imagem? Pode-se perceber a influência explícita
de alguma ideologia, crença ou filosofia na imagem? Como? Por quê?
As imagens ilustrativas, sem valor didático transmitem uma ideia de felicidade proporcionada pela
leitura.
O segundo texto apresenta uma seleção de clássicos e suas respectivas influências
2.2 Qual mensagem a imagem pode transmitir?
Texto 1 – leitura é sinônimo de felicidade e inteligência.
Texto 2 – que as obras nunca são totalmente novas.
2.3 Há outras mensagens por trás da mensagem principal?
Que o importante é começar a ler e descobrir o que se gosta, independente do gênero.
2.5 As marcas do autor são perceptíveis?
Apenas no texto 1, mas são poucas e sutis.
2.5 A imagem retrata algum grupo ou ator social específico?
De certa forma privilegia as classes mais abastadas, com acesso a tecnologias digitais e à literatura
em voga no momento de referência e à clássica. Os livros “da moda” à que o texto verbal se refere
normalmente não são encontrados em bibliotecas escolares públicas.
2.6 existem elementos imagéticos que induzem o leitor a alguma interpretação específica?
A seleção das pessoas participantes da construção textual (foto) aponta uma preocupação em
retratar a diversidade racial, além disso, todas as pessoas são jovens e “aparentam” estar bemsucedidas. A ilustração retrata uma jovem com diversos “características” de pessoa inteligente,
estudiosa, como os óculos, livros, mas ao mesmo tempo “antenada” notebook representando acesso
às tecnologias digitais, e até o simbólico café que “ajuda” a estudar.
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2.7 As imagens da página estão relacionadas entre si e/ou com o texto verbal?
Sim, relacionam-se entre si e também com o texto verbal. Há engajamento na proposta.
2.8 Elas estabelecem alguma narrativa visual?
Representam a evolução de um conceito.
2.9 Essa narrativa representa os interesses de algum grupo específico?
Não representa interesses nenhum grupo específico
2.10 Qual o objetivo comunicativo do texto?
Demonstrar a importância de se descobrir o prazer de ler.
2.11 Como o leitor poderia se sentir a respeito dessa imagem?
Em um primeiro momento não causaria impacto.
Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 14 - Avaliação 3: Coleção Português linguagens em conexão, capítulo 2
AVALIAÇÃO 3 - LETRAMENTO VISUAL
Do ponto de vista da construção da imagem de Kress & van Leeuwen (2006).

3.1 A disposição dos elementos constitutivos da imagem causa que tipo de impacto no leitor?
Texto 1 - Em alguns casos, de identidade, em outros, rejeição.
Texto 2 – apatia
3.2 Como o tamanho dos elementos afetam/influenciam a interpretação do texto?
Uma possibilidade de concepção positiva em relação à leitura para aqueles que se identificam com
a ação e possibilidade de rejeição para aqueles não desfrutam dela.
3.3 Os detalhes cromáticos podem influenciar na construção de sentido acerca do tema
retratado? Como? Por quê?
Texto 1 - As imagens ilustrativas do texto 1 são bastantes coloridas e com alto contraste, chamando
atenção do leitor. A terceira imagem pode ate despertar curiosidade de alguns para identificar a qual
texto se refere.
Texto 2 – não desperta.
3.4 O enquadramento ou o foco utilizado para a produção da imagem, restringe possíveis
interpretações?
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No caso do texto 2 sim, pois o leitor pode identificar características de obras que não estão
vinculadas e, por imaturidade intelectual, acreditar que está realizando uma interpretação incorreta.
3.5 As interpretações e leituras imagéticas poderiam ser diferentes caso a composição ou
layout dos elementos fosse alterada?
Texto 1 – se as imagens relacionadas ao ato de ler fossem negativas, possivelmente isso causaria
uma reação espelhada em relação à leitura do texto.
Texto 2 – sim, os leitores poderiam não conseguir conectar as influencias das obras.
3.6 Quais poderiam ser as explicações para a escolha dos elementos da construção do texto do
ponto de vista do princípio do valor informativo?
Texto 1– as duas primeiras imagens encontram-se centralizadas, mas na parte inferior da página o
que a caracteriza por um elemento real; ocupando não só o centro, mas a metade da página,
demonstrando a sua importância, apesar do conteúdo ser apenas ilustrativo.
Texto 2 – a imagem encontra-se na página da direita, o que direciona para a interpretação de um
elemento novo; ocupando a página inteira, demonstrando toda a sua importância.

3.7 E do princípio da saliência?
Texto 1 – as imagens do texto 1 apesar de menores e sem função didática, despertam mais interesse
no leitor, especialmente por causa dos contrastes das cores.
Texto 2 - Em relação ao grau de saliência, a primeira imagem claramente tem bastante destaque,
pois ocupa toda a página, porém, a seleção de cores usadas pelo autor possui baixo contraste
criando pouco impacto visual
3.8 E do princípio da estruturação?
Há uma sequência narrativa, no sentido de continuidade do assunto com acréscimo de novas
informações, porém a seleção de diferentes gêneros causa certa delimitação de estrutura.
Fonte: Elaborado pela autora

O capitulo 2 apresenta boa abordagem no uso de textos imagéticos, contudo, as
imagens do texto 1 (figura 13), como ocorre em grande parte das atividades, possui apenas
caráter ilustrativo. As ilustrações adentram mais o campo da ideologia, no sentido de propor
uma ideia positiva em relação ao tema do que de suporte didático para auxiliar no letramento
visual como um todo.
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O capitulo 3, assim como os capítulos anteriores, também apresenta um texto
imagético como centro da atividade. O diferencial neste capítulo é que o texto imagético
(figura 15), é o único texto de referência para a realização das atividades.

Figura 15 - Texto do capítulo 3, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Assim, pode se afirmar que os textos imagéticos não exercem apenas papel ilustrativo,
mas possuem sentidos próprios e completos, representam uma nova forma de materialidade
para a construção de sentidos na sociedade. E isso inclui os textos imagéticos e/ou verbovisuais dos LD, daí a importância de trabalhá-los na escola. Se as imagens vêm ocupando
lugar de destaque nas atividades cotidianas dos discentes, é fundamental que eles sejam
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preparados para tratá-la e manipulá-la de forma completa, ou seja, usar esse recurso também a
seu favor.
O Capitulo 4 apresenta duas atividades de leitura e interpretação de textos, ambas com
o mesmo perfil, textos predominantemente verbais com as imagens desempenhando apenas
função ilustrativa, sem valor didático (MAYER, 2003).
Na primeira parte, relativa ao texto “O homem nu” de Fernando Sabino (figura 16),
todas as atividades de leitura e interpretação estão voltadas para as informações verbais, quase
todas referentes a retomadas anafóricas.
2 - No conto “O homem nu”, a personagem principal – o protagonista –
enfrenta vários problemas ou complicações.
a) Quais são eles?
b) Como o protagonista tenta solucionar esses problemas? (SETTE, 2013,
p. 45)

Contudo, conforme já mencionado ao longo da presente pesquisa, o processo de leitura
e interpretação de textos vai além da docodificação de símbolos. Portanto, o ensino de língua
materna precisa ultrapassar a aquisição da habilidade de ler ou escrever, pois a aquisição de
uma língua consiste em aprender a usá-la cotidianamente. Dominar a linguagem é se apropriar
de tal forma a torná-la meio de expressão, imposição ou defesa. Logo, pode-se considerar que,
de modo geral, o objetivo da linguagem é o de causar alguma reação ou efeito junto a outro
indivíduo.
Assim, atividades que envolvem apenas a retomada de informações não favorecem a
formação de um sujeito ativo e reflexivo em sua comunidade. É em razão desse cenário e dos
resultados apontados pelo PISA 2015 que se faz imperativo alguma modificação na
metodologia de trabalho de língua materna no sistema de ensino brasileiro, talvez a começar
pelos LD.
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Figura 16 - Texto do capítulo 4, livro 1º ano

Imagens
NÃO
didáticas

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

A segunda parte apresenta o mesmo padrão de atividades. O texto também é verbal
“Circuito fechado” de Ricardo Ramos, mas apresenta como diferencial da construção a
repetição de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas sugerindo ações rotineiras do
cotidiano.
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Contudo, assim como no primeiro texto, as atividades são apenas de retomada de
informações, agregando pouco desenvolvimento cognitivo critico reflexivo ao aluno,
conforma atividades a seguir:
1 - Que impressão você teve ao ler o texto “Circuito Fechado”?
2 - Qual o enredo desse conto?
5 - O conto “Circuito Fechado” foi publicado pela primeira vez em 1972. Se
tivesse sido escrito atualmente, quais os elementos/objetos poderiam fazer
parte do cenário descrito?
8 - Que ações se repetem? (SETTE, 2013, p. 51)

Conforme apresentando, há um mesmo padrão nas atividades do primeiro e o segundo
texto. Além disso, o único momento em que há intertextualidade ou conexão explicita entre os
dois textos é na última atividade, em que é solicitado ao aluno avaliar em uma lista de
características, quais delas pertencem ao primeiro, ao segundo ou a ambos os textos.

11 - Associe no caderno cada uma das características abaixo ao(s) conto(s)
a que ela se refere assinalando:
(1) Se referir-se ao conto “Circuito fechado”
(2) Se referir-se ao conto “O homem nu”
(3) Se referir-se aos dois contos
a) Estrutura narrativa tradicional
b) Ausência de palavras pertencentes a classes gramaticais que
frequentemente constroem a sequência temporal (verbo, advérbios e
locuções adverbiais).
c) A coerência ou sentido global do texto é construída pelo leitor, por
sua vivencia.
d) Presença de personagem.
e) Estrutura circular: começa e termina no ponto de partida.
f) Para dar sentido ao texto, o leitor precisa associar objetos a ações
realizadas pela personagem.
g) Apresenta vários elementos da estrutura tradicional narrativa.
h) Usa dos discursos diretos e indiretos livres.
i) A sequência da ação temporal é construída pela sucessão de objetos
do mundo cotidiano. (SETTE, 2013, p. 52).
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O capitulo 4 é uma boa ilustração do padrão da maior parte de atividades de leitura e
interpretação de textos dos LD. Os textos apresentados, em sua maioria, são contínuos e as
atividades de interpretação são de retomada de informação, exigindo apenas uma leitura
superficial do aluno para localização das informações necessárias. Esse tipo de atividade é
recorrente no livro, reforçando o problema na formação dos alunos, conforme os resultados
do PISA 2015.
O Capitulo 5 apresenta, tal qual o capitulo 1, textos predominantemente imagéticos,
com informações verbais em caráter complementar, conforme figura 17. Vale ressaltar que
assim como o texto verbal, o texto imagético pode ser suficiente para o desenvolvimento de
funções cognitivas, bastando para isso que ele seja construído por intermédio da interação
entre sujeito e texto, mas levando em conta os conhecimentos prévios do aluno. Em outras
palavras, para trabalhar palavras ou imagens, primeiramente, é necessário que o conteúdo
trabalhado seja relacionado com algum ou diversos aspectos de conhecimento prévio do
aluno. Isso nada mais é do que uma associação de uma imagem a um sistema de signos.
Porém, uma mesma imagem pode ter diferentes significados de acordo com o sujeito
que a interpreta, engendrando um mosaico de significados relativos a uma determinada
imagem. Num primeiro momento, a interpretação de um texto é uma ação individual em que
se constrói a carga semântica do conteúdo analisado. O significado construído não será
engessado, podendo a qualquer momento se transformar em um novo conhecimento ou
concepção, uma vez que o contexto visual deve ser entendido como lugar onde se criam e se
discutem significados (SANTOS e SILVA, 2013).
Diante desse contexto ressalta-se a importância de se trabalhar as questões de
interpretação de textos num nível mais complexo, ultrapassando a leitura superficial e fazendo
com que o aluno precise refletir sobre o conteúdo lido.
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Figura 17 - Texto do capítulo 5, livro 1º ano

Textos imagéticos e
verbais em cooperação
para construção do sentido

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Diferente da maioria das atividade dos capítulos anteriores, as questões de
interpretação de texto são muito mais complexas que as atividades de retomada do capitulo 4,
incentivando o pensamento crítico e reflexivo dos leitores, conforme pode ser visto nos
enunciados das figuras 18 e 19. A proposta da atividade é relacionar o Mappa (figura 17/
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primeira) (uma visão artística do mapa-múndi) de Alighiero Boetti com o “Mappa” de uma
artesã afegã (figura 17/ segunda) (fotografia de Randi Malkin Steinberger).
As questões 3, 4, 6, 7 e 8, leiam-se respectivamente a seguir, demonstram uma
proposta de atividade de texto combinado com caráter reflexivo, que leva o aluno a uma
segunda ou terceira leitura do texto para a correta interpretação do conteúdo. Além disso, os
conhecimentos do conteúdo apresentado ao longo do texto, assim como conhecimentos
prévios sobre leitura de mapa-múndi, são necessários para a realização da atividade

3 - Identifique elementos da arte conceitual e da arte povera na obra
Mappa, de Alighiero Boetti.

4 - Qual a relação entre o mapa e o conceito central da obra?

6 - Observe o Mappa, a foto da artesã e o planisfério político e responda: a
que país corresponde a parte do Mappa que a artesã estava bordando no
momento em que foi fotografada?

7 - Compare o Mappa como mapa-múndi atual e responda:
a) O que se pode observar com relação aos continentes e territórios
representados?
b) Como os países foram representados no Mappa?
c) Que cores se destacam na América do Sul? Explique.
d) Que símbolos do antigo regime comunista da União Soviética estão
presentes na obra? Onde eles aparecem?

8 - Leia o texto a seguir:
Este mapa foi feito antes da dissolução da União Soviética. Ele monstra que
o conceito de uma nação é apenas isso – um conceito – porque as fronteiras
podem mudar ou todo o país pode desaparecer com o tempo. Bordar um
mapa leva anos, por isso os mapas acabados podem expressar uma situação
de mundo que já não é exata. (FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de
Janeiro: Sextante, 2010, p. 519. Trad. De Paulo Polzonoff Jr.).
Em relação à obra Mappa, explique a afirmação destacada acima (SETTE,
2013, p. 58).
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A atividade de leitura e interpretação de textos do capitulo 5 apresenta 9 questões,
dentre as quais cinco foram selecionadas, pois apresentam caráter reflexivo, mas relacionado
ao conteúdo apresentado nos textos e que exigem certo conhecimento de mundo dos alunos.
As outras questões são mais superficiais e opinativas como a 1 e 2, por exemplo:
1 - Você gostou da obra? O que mais chamou sua atenção ao vê-la?

2 - Que outro título você daria a essa obra? (SETTE, 2013, p. 58).

Ambos os blocos de questões apresentam respostas variáveis e pessoais, contudo, o
primeiro bloco implica caráter reflexivo relacionado ao conteúdo apresentado nos textos, e
conforme dito anteriormente exigem certo conhecimento de mundo dos alunos. Enquanto o
segundo apresenta apenas um caráter opinativo, exigindo um menor desempenho cognitivo.
Os resultados do PISA 2015 apontam exatamente para essa falha na formação
educacional dos alunos que têm maior dificuldade em responder às questões do primeiro
bloco. Esse resultado não surpreende, já que a maior ocorrência de questões de interpretação
de textos pertence ao segundo bloco.

147

Figura 18 - Texto do capítulo 5, livro 1º ano

Imagem SEM valor
didático, caráter
apenas ilustrativo
Informação
complementar a
respeito da obra e
estilo do autor.

Textos verbais de
informação complementar
ao texto principal

Em ambos
enunciados o
aluno é levado a
refletir sobre os
textos
imagéticos

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Em ambos enunciados o leitor é levado a refletir sobre as informações disponíveis nos
textos imagéticos, haja vista não há texto verbal para realizar a retomada de informações.
Figura 19 - Texto do capítulo 5, livro 1º ano

Imagem COM valor
didático, caráter
informacional

Em ambos
enunciados o
aluno é levado a
refletir sobre o
texto imagético
e exercitar sua
capacidade de
intertextualidade
com outros
conhecimentos

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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As atividades de interpretação do capítulo 5 são voltadas principalmente para as
informações extralinguísticas e envolvendo o conhecimento de mundo do leitor. Há propostas
de intertextualidade interna, entre os textos apresentados, mas também o relacionando com
conhecimento extratextuais e conhecimento de mundo dos leitores. As atividades são ricas em
incentivo ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, do pensamento reflexivo e do letramento
visual.
De modo geral, a unidade 1 do LD Literatura e leitura de imagens apresenta um
padrão no uso de textos contínuos em relação aos textos integrados. A maior parte de
atividades de leitura e interpretação de textos referem-se retomadas de informações, ou seja,
uso de textos contínuos. O ponto negativo desse padrão de atividade é que ela exige do aluno
apenas uma leitura superficial para localização das informações necessárias. Esse tipo de
atividade é recorrente no livro, reforçando o problema na formação dos alunos, conforme os
resultados do PISA 2015.
Sobre a questão do quantitativo de atividades que utilizam o texto contínuo em relação
ao texto combinado/integrado, conforme demonstrado no quadro 7, das 37 atividades de
interpretação da Unidade 1, apenas 12 utilizam textos integrados, o restante das atividades
utiliza apenas textos contínuos, com atividades de interpretação textual voltada para retomada
de informação. Vale ressalta que das 3 Unidades, essa é a que apresenta o maior número de
atividades com texto integrados.
Passando às atividades da Unidade 2 do LD, Gramática e estudo da língua, os
números relacionados às atividades com textos integrados são ainda piores, das quinze
atividades de leitura e interpretação, apenas 4 utilizam textos combinados/integrados. E o
cenário é ainda mais preocupante na Unidade 3 que dentre as quinze atividades de leitura e
interpretação de textos apenas 2 utilizam textos combinados/integrados.
O capítulo 15, por exemplo, é um dos poucos que apresenta uma atividade com texto
integrado (Figura 20). O cartum faz uma crítica aos Princípios Universais da Revolução
Francesa, mas logo abaixo há uma explicação a respeito do conteúdo ao qual a professora se
refere, caso estes não sejam de conhecimento dos alunos reais.
A atividade também apresenta uma preocupação em demonstrar o que são sujeitos
participantes em um diálogo, conforme a questão 1 da atividade: “Interlocutor é cada
participante de uma conversa. No cartum que você leu quem são os interlocutores” (SETTE,
2013, p. 201), apesar de aparentemente ser simples e um tanto óbvia, a pergunta serve para
chamar a atenção dos alunos para questões discursivas.
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Figura 20 - Texto do capítulo 15, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Ainda sobre as questões discursivas, a respostas dos alunos apontam uma certa
ideologia que se reproduz diariamente, de certa forma de cunho marxista, de desvalorização
da classe trabalhadora e impunidade da classe abastada, pode-se considerar até um certo
cunho político público na construção verbal “empregos e vantagens só para irmãos e
parentes”. Essa hipótese é reforçada pela resposta das questões 3 e 4 do manual que vem
pronta para o professor, conforme marcação da figura 17.
Em relação ao restante das questões (2, 3, 4 e 5), todas seguem o mesmo padrão,
também apresentando um caráter de localização de informações. Desta forma, apesar de
utilizar texto integrados, as atividades permanecem com o mesmo padrão simplório de
retomada de informações, exigindo uma leitura superficial do aluno, deixando aquém o
exercício e desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva.

Figura 21 - Atividade de interpretação do Texto do capítulo 15, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Os textos dos capítulos 16 e 17 a seguir representam atividades de leitura e
interpretação de textos especificamente contínuos, contudo, a abordagem usada em cada um é
bastante diferente. Enquanto o primeiro é simplista e superficial, o segundo apresenta uma
abordagem mais discursiva, trabalha elementos extralinguísticos, aprimorando a capacidade
crítica e reflexiva dos alunos. As imagens presentes em ambos os textos desempenham papel
apenas decorativo.
Figura 22 - Texto do capítulo 16, livro 1º ano

Imagem de cunho
exclusivamente
Fonte:ilustrativo
Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Figura 23 - Atividade de interpretação do Texto do capítulo 16, livro 1º ano

Informações sobre o
autor e obra

Imagem de
cunho
ilustrativo

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Conforme dito anteriormente a imagem presente na atividade é de cunho ilustrativo,
não apresentando relação direta com informações para a leitura e interpretação do texto. As
questões de interpretação “Nas trilhas do texto” são apenas de retomada do assunto, são
simples e demandam apenas uma leitura superficial para a verificação do conteúdo. A
atividade relacionada, “Palavras na lupa”, diz respeito ao estudo de gramática.
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Figura 24 - Texto do capítulo 17, livro 1º ano

Questionamentos
reflexivos de
cunho discursivo

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Assim como no texto do capítulo 16, o texto do capitulo 17 também é continuo e
apresenta uma imagem que exerce apenas função decorativa.
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Figura 25 - Segunda parte do texto do capítulo 17, livro 1º ano

Imagens de cunho apenas
ilustrativo, SEM valor didático

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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Figura 26 - Atividade de interpretação do Texto do capítulo 17, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano
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As atividades do capítulo 17 demandam maior pensamento reflexivo, adentrando ao
contexto de construção textual, ao discurso desenvolvido ao longo do texto e ao conhecimento
de mundo do aluno, e não apenas à sua opinião não fundamentada, conforme atividade
apresentada a seguir:

1 - De acordo com o título da coleção, a quem o texto se destina, ou seja,
qual é o seu público alvo?

7 - Em algum(ns) dos trechos abaixo, o emprego da primeira pessoa do
discurso representa o ponto de vista do autor e daqueles que compartilham a
sua opinião. Registre esse(s) trecho(s) no caderno e justifique sua(s)
escolha(s)
“Com Reich começamos a ampliar a noção de que o corpo fala tanto quanto
a palavras”
“Fizemos uma descrição da nossa capacidade expressiva vista por fora”
“Primeiro o que eu disse ou pensei – e que pode ser escrito”
“Nossa estranheza ante nossa imagem e nossa voz mede exatamente a
distância ou a diferença entre o que pretendemos comunicar e o que o outro
recebe – ou entende” (SETTE, 2013, p. 220).

Ao contrário do que ocorre ao longo da maior parte do LD, esse deveria ser o padrão
de atividades que os alunos deveriam realizar diariamente.
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Figura 27 - Atividade de interpretação do Texto do capítulo 17, livro 1º ano

Fonte: Coleção Português - Linguagens em conexão, 1º ano

Apesar de o texto não ser combinado, e a Unidade 2, ser referente ao ensino de
gramática, as atividades 1,2, 4, 6, 7, 9 e 11 abarcam conteúdos discursivos e apresentam
atividades mais complexas do ponto de vista interpretativo, ao contrário da atividade do
capítulo 16.
Dentre as atividades de interpretação com perguntas e respostas diretas encontra-se
também uma atividade que utiliza um texto imagético em sua composição, a tirinha. Essa
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proposta (questão 11 da figura 27) agrega valor à interpretação do aluno em razão da
diferença de gêneros textuais utilizados, mas relatando o mesmo tema com abordagens
diferenciadas. O exercício quando apresentado dessa forma, potencializa a reflexão do aluno,
que precisa compreender as similaridades ou diferenças entre ambos os textos, mas também
atender à proposta do enunciado do exercício.
Propostas de atividades como a questão 11 (Figura 27) demonstram a riqueza do
universo textual em diferentes aspectos, tanto linguísticos, como questões extralinguísticas e
também a construção dos sentidos. Mas para que o aluno seja capaz de concordar ou não com
as ideias do texto, completando e adaptando-as é preciso que ele interaja com diferentes textos
Bakhtin (2003). Se o aluno realiza atividades sempre no mesmo padrão, ele se torna muito
bom em resolver apenas aquele determinado tipo de atividade (ANT|UNES, 2009).
Assim, o estudo do texto e seus desdobramentos é de fato cada vez mais indispensável
tanto na academia quanto nas salas de aula do ensino fundamental. Se antes das mídias
digitais e da internet, com modelos relativamente estáveis de textos, o assunto já deixava
muitas lacunas na formação dos alunos, agora, com o boom da internet e a influência massiva
que as mídias exercem na vida da sociedade, seja por imagens da televisão, das propagandas,
do cinema, das redes sociais entre tantas outras situações, o foco em como esse tema está
sendo trabalhado nas salas de aula ganharam ainda mais relevância.
Através da análise do LD selecionado concluiu-se que mesmo a coleção melhor
avaliada pelo PNLD, no quesito uso de diversidade textual e textos imagéticos, ainda
apresenta muitas lacunas no ensino de leitura e interpretação textual, e se mantem arraigada
aos padrões tradicionais de ensino em relação à essa modalidade de conteúdo. Assim, se
novos tempos pedem novos letramentos (ROJO, 2009), novos textos pedem novos leitores.
Daí a importância da formação de novos leitores, não apenas alfabetizados, mas alfabetizados
visualmente.
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6.4 Proposta sugerida a partir do resultado da análise
O embasamento teórico da presente pesquisa, foi realizado por meio de três diferentes
teorias, o possibilitou uma visão holística e interdisciplinar do conteúdo analisado. A partir
dessa proposta foi possível perceber a fonte de alguns dos problemas apontados pelo relatório
do PISA (2015), e a forma como isso reverbera nos estudantes do Ensino Médio no Brasil.
Partindo do pressuposto que o livro do 1º ano, da Coleção Português - Linguagens em
conexão, foi considerado um dos melhores, dentre os 10 avaliados pelo PNLD, no que diz
respeito ao uso de imagens e textos verbo-visuais, evidenciou-se que o número de textos
imagéticos de conteúdo didático e de atividades que agregam textos combinados é muito
pequeno.
Desta forma, no intuito de proporcionar uma contribuição significativa sobre essa
questão, foram realizados alguns apontamentos, não objetivando uma metodologia, mas ao
modelo dos PCN, com a intenção de direcionar alguns enfoques que poderiam ser levados em
conta na construção e avaliação dos livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio.
Nesse sentido, lista-se a seguir algumas questões que poderiam ser consideradas como
critérios de construção dos LD de Língua Portuguesa.

6.4.1

Uma avaliação, muitas possibilidades, uma proposta

✓ Inserção de capítulos com maior diversidade textual, preferencialmente, utilizando
textos combinados e pertencentes à esfera social cotidiana dos alunos do EM. Uso de
textos contínuos em conjunto com textos imagéticos, ou aqueles com características
dos gêneros digitais, já que esses despertam maior interesse e são mais facilmente
dominados pelos alunos.
✓ Trabalhar os conteúdos imagéticos ilustrativos levando em consideração que estes
podem ser objeto de intervenção educacional e pedagógica. Visando, por exemplo,
trabalhar intertextualidade e pensamento reflexivo sobre questões discursivas e
ideológicas que envolvem um determinado tema de forma mais interativa. Para isso, as
imagens selecionadas para ilustrar um conteúdo poderiam apresentar uma
significância mais impositiva, seja, na forma, cores e/ou estrutura, conforme Kress e
van Leeuwen (2006).
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✓ Os capítulos poderiam apresentar um maior número de textos combinados, incluindo
também uma diversidade maior de gêneros de funcionalidade social, especialmente, os
demonstrativos como gráficos, esquemas e tabelas.
✓ Incluir atividades de leitura e interpretação de textos de documentos oficiais, mas de
uso cotidiano, como: contratos de trabalho, documentos de compra e venda, contrato
de serviços, anúncios, dentre outros. Demonstrando, por exemplo, a importância das
informações presentes “nas letras pequenas”, bem como problemas ocasionados por
ambiguidade e possíveis transtornos que isso pode causar para as partes envolvidas.
✓ Ainda nessa perspectiva, realizar a correção de documentos oficiais, através de
propostas de atividades produção, releitura e correção desse gênero de texto, mas
produzidos pelos próprios alunos. A atividade poderia ainda apresentar caráter
obrigatório para produção de textos combinados. Em outras palavras, os alunos
desenvolveriam e teriam possibilidade de aprimorar o conhecimento sobre a produção
de textos combinados, mas em documentos oficiais. A correção poderia ser realizada
pelos pares. Essa é uma proposta de atividade que abarca atenção, interação, síntese e
reflexão sobre um tema. Transformar as informações de um texto de 20 linhas em um
gráfico pode ser um problema para muitos alunos, ao mesmo tempo em que uma
imagem pode ter mais significado que mil palavras para outros.
✓ Uma outra forma de agregar valor ao conteúdo didático é levar em conta que o perfil
dos leitores e autores têm se modificado desde o advento da internet. Assim, vale levar
em conta que da mesma forma que os capítulos poderiam dispor de atividades com
textos combinados, o LD também poderia apresentar algumas propostas que
envolvessem mídias digitais simples, como celulares já que esse é um recurso bastante
comum nas salas de aula, e não dependeria de políticas públicas ou recursos
institucionais. Além disso, o próprio aparelho possui recursos viáveis didaticamente, e
ainda existem uma infinidade de aplicativos que podem ser adotados à guisa do
professor.
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7. CONCLUSÃO
Diante da exposição e influência que as diversas formas de imagens exercem no dia a
dia da população, especialmente em idade escolar, são necessárias novas práticas pedagógicas
que proporcionem mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem de
letramento visual no ambiente escolar.
A pesquisa demonstrou que apesar de, na avaliação, o PNLD avaliar como muito
positivo o LD que apresentava maior conteúdo imagético, no edital e mesmo nas orientações
do Guia do livro didático nada é mencionado a respeito do uso de textos imagéticos. Tanto o
PNLD quanto os PCN mencionam diversas vezes sobre a questão da importância de se
trabalhar a diversidade textual, mas não inclui o uso de textos imagéticos ou combinados nas
orientações.
Em relação à “quebra” de desenvolvimento do processo de aquisição de leitura e
interpretação de textos do ensino fundamental I e para o fundamental II, a hipótese não se
confirmou, demonstrando que existe um problema de formação desses leitores que envolve
tanto os professores como o material didático. A análise, ainda que superficial, apontou de
fato a coleção do fundamental I é bastante ilustrada, mas assim como a coleção do ensino
fundamental II (e também a coleção do EM) a maior parte do conteúdo imagético das
coleções exercem função NÃO didática, desempenhando, na maioria das vezes, papel
decorativo. Existem atividades com foco apenas nos textos imagéticos e/ou verbo-visuais,
contudo, elas são poucas. Em ambas as coleções a ocorrência de atividades de leitura e
interpretação de textos combinados foi mínima.
A análise do livro do 1º ano da Coleção Português - Linguagens em conexão apontou
que, mesmo pertencendo à coleção de livros que apresentou o melhor desempenho no que diz
respeito ao uso de imagens e textos verbo-visuais, o quantitativo de recursos imagéticos com
valor didático ainda é pequeno, especialmente nas atividades de leitura e interpretação de
textos. A diversidade de gêneros textuais de cunho imagético também é pequena. Os gêneros
textuais mais recorrentes são pinturas e tirinhas. Mapas e organogramas, por exemplo,
apareceram em uma única atividade.
Em relação às atividades de leitura e interpretação de textos o livro apresenta um
quantitativo significativo, sendo 36 capítulos e 67 atividades dessa natureza, ou seja, quase o
dobro de atividades. Porém, dessas 67 apenas 18 são relativas a textos imagéticos ou
combinados. Numa sociedade onde o letramento visual é imperativo, um quantitativo de 27%
de atividades relacionadas a esse tema é relativamente baixo. Além disso, o conteúdo

163

trabalhado vai de encontro ao resultado negativo obtido no PISA 2015, uma vez que em sua
maioria as atividades de leitura e interpretação de textos ainda permanece nos moldes
tradicionais. A maior parte das atividades são de retomada de informações em textos corridos,
sendo poucas as atividades de textos combinados, cuja interpretação tenha como foco a leitura
crítica e reflexiva.
No que diz respeito a essa modalidade de letramento, especialmente, em relação aos
textos imagéticos, a partir da fundamentação teórica levantada, concluiu-se que apesar da
importância do letramento visual e discursivo, as propostas metodológicas ainda são poucas e
muito arraigadas ao modelo tradicional de ensino, voltado em sua maioria, para atividades de
textos narrativos que exigem apenas uma leitura superficial.
Um ponto negativo da obra é que quase todas as atividades de leitura e interpretação
de textos imagéticos usam obras de artes na proposta. Além das obras de arte, o LD poderia
utilizar, por exemplo, alguns anúncios de propaganda que são ricos em informações visuais e
construídos para atingir um determinado público. O trabalho com esse tipo de texto seria
bastante rico do ponto de vista do letramento visual, mas também da AD, ensinando ao aluno
como se posicionar em relação às características que seu texto precisa ter para atingir um
determinado público e objetivo comunicativo.
Trabalhar as características necessárias para que uma mensagem atinja seu público
alvo e seu objetivo comunicativo em um texto imagético, especialmente, se este for
combinado com um texto narrativo, pode ser muito mais positivo do ponto de vista do
desenvolvimento cognitivo das capacidades de leitura e interpretação de textos, do que
trabalhar essas mesmas características em um texto apenas narrativo, conforme propõe a
Teoria da Aprendizagem Cognitiva Multimídia. Imagens combinadas com texto favorecem
muito mais a aprendizagem que o uso exclusivo de apenas um desses recursos.
Em relação à prática de leitura/interpretação dos textos imagéticos pautada na
perspectiva interacionista, o livro se demonstra bastante completo, apresentando textos que
dialogam entre si, e ao mesmo tempo oferece ao aluno informações acerca da temática
retratada, possibilitando-o não só aprender o conteúdo didático, mas também informações
adicionais sobre aquele determinado conteúdo, através de um recorte adicional que o livro
denomina “Na bagagem”.
Apesar de poucas, as atividades imagéticas têm caráter intertextual. Muitas abordagens
são realizadas através das atividades que utilizam tirinhas, adotando assim, o humor como
ponto de partida. O ponto positivo é que a compreensão desse humor nem sempre está na
esfera superficial do texto, levando o aluno a refletir sobre o que está lendo para que possa
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compreender o tema central que está sendo retratado. Mas novamente, são poucas as
atividades com demonstrações das características de discursividade em textos imagéticos.
No que diz respeito às questões discursivas, o livro apresenta uma boa explanação do
conteúdo, apesar de este estar pouco vinculado aos textos imagéticos, e mesmo quando estão
são vinculados à questão de humor, na maior parte das vezes através de tirinhas. Desta forma,
não há um bom aproveitamento de gêneros textuais que circulam na sociedade, anúncios ou
outras propagandas, por exemplo, demonstrado como as ideologias estão presentes nas mais
diferentes construções, com o objetivo de influenciar e convencer o leitor. Também não há
muitas abordagens pragmáticas visando o aperfeiçoamento do leitor, tornando-o mais ativo na
sociedade, nas questões relacionadas à sua realidade cotidiana.
Ainda na perspectiva da AD, às ideologias retratadas nos textos são de temáticas
variadas, com pistas visíveis das crenças do autor. Porém, a forma como essas crenças são
repassadas ao aluno depende da forma como o professor aborda o assunto, pois apesar de
algumas atividades tenderem para um posicionamento, o professor pode, em seu discurso,
equilibrar a balança, levando o aluno a refletir sobre aquele determinado assunto e se
questionando sobre outros pontos de vista. Esse é o ápice de demonstração que o livro
didático é um suporte ao professor e não o único instrumento de trabalho. Nenhum livro
nunca será completo, e é papel do professor completar as lacunas necessárias.
Os questionamentos levantados para a análise das atividades relativas aos textos
imagéticos resultaram em um instrumento, que possibilita preencher mais algumas lacunas do
LD, para que professores e alunos possam trabalhar e tirar proveito das diversas
possibilidades dos textos imagéticos. Vale ressaltar que além dos textos imagéticos
combinados com textos contínuos também se levou em conta a importância do trabalho com
elementos extratextuais, como os elementos do discurso que favorecem e contribuem para o
desenvolvimento cognitivo da leitura de forma mais crítica e reflexiva.
Ressalta-se também que para a realização de uma proposta de ensino de
leitura/interpretação de textos que valorize a linguagem visual de forma eficaz, é necessário
que o professor adote uma metodologia voltada exatamente para esse tipo de atividade. Em
outras palavras, para que ocorra o letramento visual, é preciso que sejam utilizados diferentes
tipos de texto escritos e visuais, mas todos voltados para situações de uso real, demonstrando
o valor da leitura como prática social que tem como prioridade a interação, mas tendo como
foco uma metodologia específica para textos imagéticos.
Assim, ao final deste percurso acredita-se que foi evidenciado ao leitor, a partir das
análises dos dados e também da avaliação do objeto, a importância de se trabalhar de forma
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mais significativa os textos imagéticos, especialmente combinados com textos contínuos. A
presente pesquisa resultou em duas contribuições com aplicabilidade não só acadêmica, mas
social, já que o instrumento de avaliação do objeto pode ser usado de forma individual
verificando se a atividade comtempla quesitos fundamentais para a formação do aluno. A
segunda contribuição, se adotada pelas editoras, complementaria e aperfeiçoaria o material
didático do ensino médio contribuindo para a melhoria dos itens apontados pelo PISA (2015),
como déficits de formação dos alunos brasileiros em relação à leitura e interpretação de textos
combinados.
Dessa forma, a proposta apresentada, no item 6.4.1 desta pesquisa, visa uma política
de formação de leitores competentes para as diferentes formas de texto de circulação social e
também foca em abordagens que valorizem os diferentes usos sociais da leitura, não apenas o
escolar, cenário bastante reduzido no LD em questão.
Assim, o ensino de língua materna tem exigido reflexões diferenciadas no que diz
respeito ao processo de ensino de leitura e interpretação textual, haja vista que os professores
se encontram diante de uma prática de letramento multimodal que envolve discussões de
língua, enunciado, texto, gêneros e ferramentas de leitura e produção textual. Esse modelo de
ensino deveria envolver ações que despertam o interesse dos alunos, possibilitando que as
múltiplas práticas de leitura e escrita se conectem e se relacionem, fazendo com que apesar de
híbridos, os textos sejam percebidos como práticas discursivas sócio historicamente
constituídas, mas com uma nova roupagem que seja reconhecida pelo perfil do leitor atual,
muito mais vinculado aos textos imagéticos e conteúdo visual.
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