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RESUMO

É possível perceber na contemporaneidade uma problematização cada vez mais constante
quanto à validade e eficácia das práticas de ensino da leitura instauradas, atualmente, no
Ensino Básico. As inteligibilidades geradas a partir de tantas vozes, e construídas na
fronteira entre muitas consciências, contribuem para que se possa compreender e, de certa
forma, amenizar compreensões distorcidas ou já ultrapassadas sobre o ensino da leitura e
seus objetivos no ambiente escolar. Ao compreender o dinamismo dessas práticas, que
necessitam sempre ser modificadas em razão de novas demandas sociais, reconhecemos a
validade de trabalhar com a perspectiva de leitura em sua dimensão histórica, social e
dialógica (BAKHTIN, 1981, 2003). O livro didático de língua portuguesa (LDP), por sua
vez, sendo uma das bases fundamentais da leitura na escola, torna justificada e necessária
uma ativa produção de conhecimentos sobre as concepções teórico-metodológicas que
embasam o trabalho com a leitura e ainda sobre a forma como esse trabalho é efetivamente
encaminhado. Nesta dissertação, nosso objetivo é, justamente, analisar atividades de leitura
em quatro livros didáticos de Língua Portuguesa (Manuais do Professor), destinados ao 6º
ano do Ensino Fundamental, tendo como recorte as atividades propostas a partir de um
gênero discursivo específico, neste caso, a tira cômica. Por meio desta pesquisa,
procuramos recuperar e elencar os objetivos que norteiam a elaboração das atividades de
leitura nos LDP e, em seguida, verificar o cumprimento, ou não, desses objetivos no
encaminhamento das atividades. Por fim, buscamos descrever como as práticas de leitura
que envolvem a tirinha no livro didático podem legitimar ou preterir a leitura como espaço
de construção e circulação de sentidos entre sujeitos situados sócio-historicamente. Para
que pudéssemos delinear melhor nosso objeto de pesquisa, optamos pela pesquisa
documental de natureza qualitativa e levamos em consideração estudos específicos sobre a
natureza e a constituição da linguagem (BAKHTIN, 1981, 2003, 2010; BAKHTIN/
VOLOSHINOV, 2006; SOUZA, 2002; GERALDI, 1996, 1997, 1999, 2006; ROJO, 2008a,
2008b, entre outros), como também estudos sobre as atividades de leitura no livro didático
de língua portuguesa (MARCUSCHI, 2010; BELMIRO, 2006; MENDONÇA, 2006, entre
outros).
Palavras-chave: Leitura. Livro didático de língua portuguesa. Gênero tira cômica.

ABSTRACT

You can see nowadays a more constant questioning about the validity and effectiveness of
the practices of teaching reading currently introduced in elementary school. The
intelligibilities generated from many voices, and built on the border between many
consciences, it can contribute to understand and to some extent, alleviate skewed or
outdated understandings about the teaching of reading and its goals in the school
environment. By understanding the dynamics of these practices, which always need to be
modified because of new social demands, we recognize the validity of working with the
prospect of reading in its historical, social and dialogic dimension (Bakhtin, 1981, 2003).
The Portuguese language textbook (LDP), in turn, being one of the fundamental bases of
reading in school, makes a justified and necessary active production of knowledge about
the theoretical and methodological conceptions that underlie the work with reading and on
how that work is effectively routed. Our aim in this essay is precisely analyze reading
activities in four Portuguese textbooks (Teacher’s Manuals) for the 6th grade of elementary
school, focusing on the proposed activities from a specific discursive genre, in this case,
the comic strip. Through this research, we retrieve and list the goals that guide the
development of reading activities in the LDP, and then verify a compliance or not of these
objectives in directing the activities. Finally, we describe how the reading practices that
involve the strip in the textbook can legitimize or reject the reading as an area of
construction and circulation of meanings between socio-historically located subjects. We
take account of studies on the nature and constitution of language (BAKHTIN, 1981, 2003,
2010; BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 2006; SOUZA, 2002; GERALDI, 1996, 1997, 1999,
2006; ROJO, 2008a, 2008b, among others), as well especific studies about the activities in
Portuguese textbooks (MARCUSCHI, 2010; BELMIRO, 2006; MENDONÇA, 2006,
among others).
Keywords: Reading. Portuguese Language Textbooks. Comic strip genre.
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Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais,
é só a fazer outras maiores perguntas
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1 INTRODUÇÃO

Após ser reprovada no meu primeiro vestibular — para um curso que depois percebi
não ser do meu interesse — decidi apostar em outra área, não apenas direcionada pela
“vocação”, mas também levando em consideração as aplicações que os conhecimentos teriam
em minha vida prática. Pensei que, ainda que nunca viesse a trabalhar em minha área de
formação, seria ótimo se eu pudesse levar as experiências que tive e suas implicações para
minha vida como mulher, cidadã, mãe, profissional... Enfim, desejava que o curso me fosse
absolutamente útil.
O árduo trabalho de escolha me levou ao curso de Letras (Língua Portuguesa e
literaturas). Reconheci logo que, além da escrita e da leitura sempre terem sido uma paixão e
um exercício quase que natural, estar mais próxima das discussões teóricas que cercam essas
práticas traria para minha vida implicações fundamentais na forma como me expresso,
interpreto os signos que me rodeiam e me posiciono criticamente em relação a eles. Sabia
também que, se por acaso tivesse um filho, poderia me dar ao prazer e à ousadia de orientá-lo
pelos caminhos sinuosos e sedutores da linguagem. Para mim tudo isso era extremamente
importante porque me foi ensinado por uma mãe que soube otimizar ao máximo seu humilde
curso de magistério e que, mesmo gostando muito pouco de ler e escrever, sabia que educar
seus filhos da melhor forma possível era quase um compromisso e um dever ético.
Comprovei, ao longo do curso, que essas expectativas que trouxera comigo não foram
frustradas, embora não acredite que o curso de Letras tenha se tornado um mar de rosas por
isso. Mas foi um deleite poder ler Guimarães Rosa enquanto tantos outros bolavam equações
e cálculos quilométricos.
No entanto, ter conseguido uma vaga disputada na monitoria da disciplina Leitura e
Produção de textos I foi o grande divisor de águas entre o mero estar na academia e o
compromisso de dar algum retorno, de ser responsiva de alguma forma às tantas teorizações
que me rodeavam. A partir desse momento a vida acadêmica — com todos os seus artigos,
resumos, projetos, seleções, strictus e latos sensus — passou a fazer todo o sentido para mim.
Com as leituras de Mikhail Bakhtin entendi que arte e vida, que ciência e vida são
mutuamente responsáveis e responsabilizadas, no sentido de que, como pesquisadora, eu não
poderia tentar responder a uma delas sem partir do que vivenciei em outra. Dito de outra

13
forma, percebi que é responsabilidade da teoria responder ao mundo da vida em suas
singularidades e complexidades, em seus entrecruzamentos e encruzilhadas.
Segui da monitoria à iniciação científica e desta ao mestrado, sempre tendo em mãos
problemáticas sobre a leitura e a escrita. Em um primeiro momento, pesquisamos, professora
orientadora e eu, aspectos dos gêneros orais, formais e públicos: o quanto esses gêneros
estavam distanciados da escola e mesmo do ensino no curso de Letras; o quanto a leitura e a
escrita se processavam em contínuo e o quanto estavam interligadas nesses gêneros e, por
último, o quanto o domínio desses gêneros era essencial aos alunos em suas demandas como
professores em formação e como futuros profissionais da área.
Na iniciação científica foi idéia da orientadora que nos aproximássemos mais do campo
da leitura e pesquisássemos entre alunos ingressantes no curso de Letras quais haviam sido
suas primeiras experiências de leitura, como foram influenciados e incentivados pela família,
quais eram os gêneros discursivos que costumavam ler. Percebendo que muitos deles sofriam
algum tipo de discriminação por suas escolhas de leitura entre seus pares, nos interessamos
em saber como se auto-afirmavam leitores de gêneros e autores descreditados de alguma
forma, como romances de Paulo Coelho, Júlia e Sabrina, auto-ajuda, Harry Potter... Fizemos
isso porque entendíamos que o leitor é sempre formado e informado por suas práticas de
leitura, sejam quais sejam e que o preconceito que incomoda os leitores de tais exemplares é o
mesmo que embasa sentenças como a de que o brasileiro não lê.
Ao fim da graduação, momento de decidir qual problemática levaria ao mestrado, mais
uma vez contei com os sábios conselhos da minha orientadora. Na época estávamos
envolvidas com o primeiro curso de especialização organizado pela professora e embora não
estivesse matriculada, observei algumas discussões sobre o livro didático de Língua
Portuguesa e as formas de encaminhar o trabalho com a leitura. Partindo da noção de que o
texto muitas vezes entra na sala de aula apenas como pretexto (GERALDI, 1997) para o
estudo linguístico, percebia-se que grande parte das atividades de leitura no livro didático
eram elaboradas seguindo esse modelo de retirada de segmentos do enunciado a serviço de
interesses outros que não o de compreender o texto, resgatar seus sentidos, perceber seu
diálogo com outros enunciados etc.
Também foi percebido, no decorrer das discussões no curso, que os gêneros que mais
sofriam com esse tipo de estratégia eram aqueles onde linguagem verbal e não verbal estavam
associadas na arquitetônica do texto. Sendo os elementos visuais regidos por uma sintaxe

14
própria, abertos a uma multiplicidade riquíssima de sentidos e diálogos, como poderiam ser
tantas vezes preteridos no afã conteudístico do ambiente escolar? Vendo que havia encontrado
um objeto de estudo, me pus a pesquisar.
Buscando ouvir as vozes institucionais a respeito do ensino de Língua Portuguesa no
Brasil, recorremos1 aos Parâmetros Curriculares Nacionais2. O documento afirma que as
demandas sociais de cada momento histórico redefinem a importância e o valor dos usos da
linguagem. Existe o entendimento de que
Atualmente, exigem-se níveis de leitura e escrita diferentes dos que
satisfizeram as demandas sociais até há bem pouco tempo ― e tudo indica
que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade de atender essa
demanda obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à
constituição de práticas que possibilitem ao aluno ampliar sua competência
discursiva na interlocução (BRASIL, 1998, p.23).

De fato, nossa conjuntura atual (treze anos após a publicação do documento) impõe
uma intensa e constante revisão no ensino da linguagem. O ritmo frenético com que novas
tecnologias são lançadas reelaboram repetidamente as práticas de leitura e produção de
conhecimentos, ao passo que a popularização crescente dessas tecnologias se mostra cada vez
mais ao alcance das diversas camadas sociais, o que potencializa os efeitos e as consequências
dessa modernidade. Ainda de acordo com os PCN, um dos objetivos do Ensino Fundamental
seria a utilização de linguagens diversas (verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e
corporal) “como meio para produzir, expressar e comunicar idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação” (BRASIL, 1998, p.7). Ao sugerir um ensino de Língua Portuguesa
permeado não só pelo texto verbal, atentando para as constantes mudanças sociais que
requerem um leitor cada vez mais competente e crítico, é esperado que o leitor seja
familiarizado com códigos distintos, sendo capaz de atender às múltiplas situações de
comunicação das quais é solicitado a participar.
1

Até o momento não havia sido feita a escolha por um tempo verbal único, em razão do pequeno relato em
primeira pessoa, que achei necessário incluir no capítulo de introdução como uma forma de narrar sucintamente
as experiências que me trouxeram a esta pesquisa. No entanto, no relato da pesquisa propriamente dita, preferi
optar pela segunda pessoa do plural, por entender que a pesquisa acadêmica se dá no entrecruzamento de muitas
vozes: a voz da professora orientadora, dos leitores ocasionais, dos teóricos pesquisados, dos autores que
publicaram trabalhos sobre o mesmo tema etc. Assim, acredito que essa escolha tem a vantagem de aceitar
humildemente a presença dessas outras vozes, além de eliminar resquícios de um possível afetamento.
2

Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental na área de língua
portuguesa.
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Ainda, ao lidar com a noção de gênero discursivo, com orientação quase que
exclusivamente bakhtiniana, os Parâmetros organizam o ensino em torno do trabalho com
gêneros considerados privilegiados para as práticas de escuta, de leitura e de escrita, muitos
deles integrando linguagens diversas. Além dos gêneros que já circulavam tradicionalmente
na sala de aula, como o poema e a carta, são indicados também outros pouco ou nada
presentes no ensino, até então, como propaganda, debate, comentário radiofônico,
depoimento, charge e tira, entre outros.
Nos anos seguintes à publicação dos PCN’s, esses e outros gêneros foram sendo
convidados para a sala de aula, em grande parte por intermédio do livro didático. No entanto,
esse processo de inserção foi acelerado quando o governo passou a avaliar os materiais
didáticos comprados para a rede pública de ensino, por meio do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD). Frente às novas exigências do governo e à possibilidade de não serem
contratadas, as editoras trataram de “modernizar” e adequar seus manuais didáticos às
orientações dos Parâmetros e dos editais do PNLD.
Atualmente, os livros didáticos trazem um leque diversificado de gêneros das mais
variadas esferas. Porém, se a diversidade de gêneros não é um aspecto problemático, não
podemos sugerir que não seja um problema o que se faz com esses gêneros. Como veremos
mais adiante, alguns textos aparecem mesmo para modernizar e colorir o livro didático, mas
não se sabe muito bem como abordá-los.
Reconhecemos que a leitura é uma prática social que mobiliza sujeitos em momentos
singulares e históricos. Sabemos que, nessa perspectiva, o leitor, enquanto sujeito histórico,
deveria se constituir em sujeito respondente, que para o texto lido apresentasse uma resposta,
uma compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 2003). Todavia, muitas vezes, o livro
didático de Língua Portuguesa (de agora em diante, LDP) não oferece condições para que se
instaure um diálogo profícuo entre leitor e autor. Por vezes, também não se pode controlar a
multiplicidade de leituras que pode advir de sujeitos múltiplos e singulares; ou então, por que
existem tantas exigências curriculares e de conteúdo que a leitura do enunciado deve, por
força, implicar em outros retornos (quantas preposições existem nele, como substituir a
segunda palavra por um sinônimo ou antônimo, como identificar uma oração subordinada
substantiva qualquer).
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Decidimos, então, construir esta pesquisa partindo do seguinte questionamento:
atualmente, como a leitura tem sido efetivamente trabalhada no livro didático de língua
portuguesa a partir dos textos que nele estão incluídos e das ações relacionadas a esses
enunciados? Porém, sabendo que recuperar todas as atividades de leitura, ainda que fosse de
um único livro, geraria um corpus imenso e imprevisível, dada as diferenças composicionais,
conteudísticas e estilísticas dos muitos gêneros que entram no LDP, tivemos que delimitar o
corpo de análise por meio da escolha de um único gênero.
Como explicitado acima, a tira cômica, ou tirinha, é um dos gêneros considerados
privilegiados para a prática de escuta e de leitura de textos, segundo os PCN. Além disso, o
gênero, pertencente ao campo das histórias em quadrinhos, é reconhecido por articular as
linguagens verbal e visual de forma sempre criativa, o que demanda estratégias de leitura
diversificadas.

Assim, tendo percebido que o número de tiras que constam em alguns

exemplares é relativamente alto e que esse gênero oferece aspectos suficientes para satisfazer
às nossas necessidades de análise, optamos por escolher como recorte apenas as atividades
propostas a partir da leitura de tiras cômicas.
Atualmente, o gênero tirinha tem entrado na sala de aula não apenas por intermédio do
livro didático, mas também por meio de iniciativas governamentais, o que confirma seu
caráter de validade. Aproximadamente na mesma época em que foram publicados os PCN, o
Ministério da Educação instituiu o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), tendo
como objetivo propor ações que integrassem uma política de formação de leitores,
distribuindo acervos diversificados às escolas, de acordo com o nível e o número de alunos
matriculados. Mais tarde, a partir de 2006, as histórias em quadrinhos foram incluídas nas
listas do PNBE, composta até então prioritariamente de livros literários. Entre a denominação
mais geral de “história em quadrinhos” se encontravam as adaptações de obras literárias
(romances, contos, crônicas e poemas) para os quadrinhos (alguns de excelente qualidade),
coletâneas de tirinhas de um mesmo autor e histórias originais, inclusive de autores
renomados como Will Eisner. Ainda que seja reconhecido, mesmo pelos organizadores do
projeto1, o fato de que a mera distribuição de títulos não é o suficiente para resolver todos os
problemas que envolvem a formação leitora, o programa atinge sua cota de contribuição ao

1

Comentário parafraseado de texto não assinado que compõe a apresentação do Programa Nacional Biblioteca
da Escola. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=371>.
Acesso em: 11 nov. 2008.
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perseguir como objetivo “a democratização das fontes de informação [e] o fomento à leitura e
à formação de alunos e professores leitores” (BERENBLUM; PAIVA, 2006, p.9).
Além da inserção no livro didático e nas bibliotecas escolares, o gênero também é uma
presença reconhecida em provas de vestibulares e em concursos públicos, mesmo em
avaliações oficiais como a Prova Brasil e o Enem. O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece como um dos critérios para a
avaliação do Enem a
capacidade para entender as várias formas de linguagem, seja um texto em
português, um gráfico, uma tira em histórias em quadrinhos ou fórmulas
científicas. Você tem que demonstrar que conhece e entende os códigos
verbais e não-verbais1.

Logo, essa inclusão da tira em meios oficiais de avaliação do ensino deve instituir um
motivo a mais para que os autores dos LDP incluam o gênero em seus acervos, com o
objetivo, ainda que não declarado, de instrumentalizar o aluno para essas situações de
avaliação.
Assim, a importância do estudo das práticas de leitura na contemporaneidade, a
visibilidade do veículo livro didático no processo de ensino da leitura e o reconhecimento do
gênero tirinha como enunciado que promove situações de ensino-aprendizagem e avaliação
em diversas instâncias do universo escolar formam, em conjunto, uma tríade capaz de
convencer-nos a respeito da validade deste estudo. Por fim, retornando ao breve relato sobre
“como vim parar aqui”, acredito que vi na delimitação desta pesquisa a possibilidade de
continuar a discutir questões de leitura que me acompanharam desde meados da vida
acadêmica. Vi, ainda, a possibilidade de, a partir da problematização do meu objeto de
pesquisa, dar retorno às leituras e discussões que ajudaram a formalizar minha escolha pela
perspectiva sócio-histórica e dialógica da linguagem e suas implicações fundamentais na
formação de sujeitos leitores, respondentes e responsivos.
Ao todo, esta dissertação foi dividida em doze capítulos. Os primeiros quatro deles
podem ser considerados os mais elementares, muito embora sirvam como apoio para toda a
pesquisa. Os capítulos dois e três que seguem após esta introdução delimitarão
1

Disponível em<http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27>
Acesso em 03 jun. 2010.
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respectivamente as quatro questões de pesquisa que orientaram os percursos deste trabalho e
os objetivos formulados como maneira de satisfazer da melhor forma possível nossas
problematizações. No capítulo quatro, Justificativa, apresentaremos algumas razões que
sustentam a relevância atribuída a esta pesquisa, embora entendamos que esses pontos
acabam sempre aparecendo por toda a dissertação, quase que semiconscientemente.
Em seguida, organizamos em dois capítulos distintos as orientações teóricas a partir das
quais embasamos esta pesquisa. Assim, no capítulo cinco, trataremos das concepções de
linguagem, de enunciado e de dialogismo como entendidas por Bakhtin e Volochinov,
apoiando-nos também em leitores "privilegiados" da obra bakhtiniana, como João Wanderley
Geraldi e Roxanne Rojo. No capítulo seguinte, discutiremos o papel da leitura como prática
dialógica, discutindo-a em três níveis diferentes: no ambiente escolar, de uma forma mais
abrangente, no livro didático de Língua Portuguesa e, por fim, tratando da tira cômica e de
seus aspectos particulares, nas atividades de leitura. No item sete, destinado à metodologia,
esclarecemos os pormenores que envolveram a delimitação da natureza da pesquisa, a escolha
dos livros analisados, a geração e o tratamento dos dados, dentre outras escolhas feitas com o
intuito de enfocar nosso objeto de estudo da forma mais cuidadosa possível.
Chegando à análise dos dados, optamos pela divisão dos trabalhos em três capítulos
distintos. No primeiro deles, Sobre as orientações para o trabalho com a leitura no Guia do
Professor, trazemos sinteticamente os objetivos delimitados por cada equipe de autores em
relação ao trabalho com a leitura, bem como outras informações que pareçam pertinentes.
Esse capítulo tem mais uma função de resenhar os Guias do Professor do que necessariamente
de analisá-los, ao contrário do que propomos no capítulo seguinte, Aspectos da leitura no
livro didático de Língua Portuguesa. Neste, iremos abordar as atividades de leitura a partir da
análise de sete aspectos recorrentes nessas atividades, que classificamos como sendo as
nossas categorias de pesquisa. Cada uma delas será exemplificada por tiras e questões
correspondentes que se mostraram representativas no momento de geração dos dados.
Elaboramos, em seguida, o terceiro capítulo da análise, Percalços e contrapontos entre a
teoria do Guia do Professor e a prática no LDP (livro didático de Língua Portuguesa), como
uma forma de arrematar a análise, fazendo contrapontos entre os dois capítulos anteriores,
direcionando comentários específicos para cada livro analisado, ação que não foi priorizada
em outros momentos da análise, uma vez que não tínhamos a intenção de comparar os livros
escolhidos entre si.
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Caminhamos, por fim, para o capítulo doze, último de todos, esperando sintetizar de que
forma nossas angústias iniciais foram atenuadas, ou mesmo acentuadas, concluindo o que
possa ser concluído, apontando tudo o que possa ter alguma continuidade além dos limites
desse estudo. Esperaremos, ao fim, encontrar a leveza de pensamento (ROJO, 2006) após o
sofrimento de tantas privações.
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2 QUESTÕES DE PESQUISA

A seguir, delimitamos as quatro questões de pesquisa que orientam nosso trabalho. A
primeira delas, e mais importante, se constitui em nossa pergunta de pesquisa, como
explicitado no capítulo anterior. Mais adiante, essa questão será retomada no objetivo geral da
dissertação. As três questões seguintes são desdobramentos da primeira, de forma que,
respondendo a elas, caminharemos para a construção de respostas para a questão principal.
Também mais adiante, cada uma dessas três perguntas restantes será traduzida em objetivos
específicos. As questões de pesquisa são as seguintes:

1.

Como a leitura é abordada no livro didático de Língua Portuguesa por intermédio

dos textos que nele são incluídos e das atividades a estes relacionadas?
2.

Considerando o Guia do professor e suas orientações teórico-metodológicas, quais

objetivos norteiam a abordagem da leitura e a inserção das atividades de leitura nos
manuais pesquisados?
3.

Tomando apenas a tira cômica como recorte, de que modo as ações sugeridas a

partir desse gênero são coerentes com os objetivos de cada livro?
4.

Como a abordagem desses enunciados no livro didático pode, ou não, contribuir

para a constituição da leitura como espaço dialógico de construção e de circulação de
sentidos entre sujeitos?
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3 OBJETIVOS

Em seguida, as questões delimitadas nos ajudaram a elaborar uma agenda de ações,
traduzidas nos objetivos abaixo:

3.1 OBJETIVO GERAL
 Investigar as condições do trabalho com a leitura em quatro livros didáticos de
Língua Portuguesa e em seus respectivos manuais do professor, destinados à 5ª série (6º
ano) do Ensino Fundamental, tendo como recorte as ações propostas a partir de um
gênero discursivo específico, nesse caso, a tira jornalística.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar, no Guia do Professor de cada livro analisado, quais são os objetivos
explicitados quanto ao trabalho com a leitura (incluindo a leitura de textos em
linguagens diversas).
 No caso específico da tira jornalística, descrever como as atividades de leitura e
outras ações sugeridas a partir desse gênero ratificam ou não os objetivos apresentados
no Manual do professor.
 Descrever como as práticas de leitura que envolvem a tirinha no livro didático
podem legitimar ou preterir a leitura como espaço de construção e de circulação de
sentidos entre sujeitos situados sócio-historicamente.
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4 JUSTIFICATIVA

Todo trabalho que procure problematizar aspectos do ensino de Língua Portuguesa
ganha relevância justamente por ser responsivo à vida social, por levar em consideração
situações reais de uso da língua em contextos sócio-históricos tantas vezes problemáticos. Ao
refletir sobre os modos como a leitura tem sido trabalhada no livro didático, ainda nos
chocamos com práticas de leitura vitrificadas, desgastadas demais para dar conta das
particularidades de cada texto, especialmente se diversas linguagens estiverem integradas.
Apesar de todos os entraves que cercam o trabalho com a leitura na escola e no livro
didático (justificando as muitas pesquisas que se fazem a esse respeito), ainda assim, é dever
do pesquisador em L.A. continuar a forjar os caminhos de uma mudança, tentando repensar a
vida social, produzindo conhecimentos que sejam responsivos à vida com todas as suas
problemáticas. É necessário dar conta do que tem sido feito com os textos que chegam às
mãos dos alunos e, se não propor soluções, ao menos apontar caminhos. Citando Geraldi,

assumamos a utopia e vamos ver que, em decorrência dela, o ensino de
língua será a prática da linguagem instalada, no plano do desejo de cada
sujeito em processo, visando à conquista de uma certeza: a da sua não
inserção no quadro de tranqüilidades que o ajuste social lhe confere (Idem,
1997, p. 122).

Situar o trabalho de leitura no plano do desejo de cada sujeito ou na realização da
felicidade individual de cada um não significa que todas as leituras escolares devam despertar
prazer, pois, se assim o fosse, teríamos práticas de leitura ainda mais descoladas do mundo da
vida do que as que já temos. Mas essas práticas merecem ser constituídas como experiências
que permitam ao leitor se relacionar com elas em função do que cada uma, em suas múltiplas
singularidades, tenha a lhe oferecer (KRAMER & OSWALD, 2002). Concordando com Solé
(1998), as situações de leitura nas quais o leitor lê para fruir, para buscar informações
valiosas, para aprender a produzir algo por si mesmo, para criticar o que foi lido, para assumir
posicionamentos — e para diversas finalidades — todas são mais motivadoras, mais
proveitosas, justamente porque são também mais reais.
Em relação ao gênero tirinha, percebemos que a sua presença nas situações de ensino é
expressiva, justificada por um conjunto de fatores que discutiremos mais adiante, no capítulo
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de fundamentação teórica. É perceptível também que a tira e outros gêneros que integram
linguagens verbal e visual são hoje presença quase absoluta na escola, seja por intermédio dos
acervos disponibilizados pelo PNBE, seja pelo livro didático ou mesmo por outros meios,
como em avaliações propostas pelo governo. Todavia, a simples presença do gênero
discursivo em sala de aula não assegura um tratamento adequado das singularidades do
enunciado; não garante que as questões de leitura formuladas a partir do gênero promoverão
mais do que somente a leitura-fruição ou a leitura como apropriação de aspectos discursivos
e/ou lingüísticos e, por fim, não garante que a linguagem visual seja abordada em toda a sua
complexidade.
Por fim, acreditamos que a pesquisa toca em pontos delicados do ensino na
contemporaneidade, como a leitura, o material didático e as tradicionais atividades de leitura,
práticas que assumem uma posição estratégica no contato dos alunos com os textos que lhe
chegam. Acreditamos que se determinada prática discursiva está presente na escola e é
muitas vezes geradora de conflitos, ela precisa ser investigada, problematizada,
principalmente, porque tem implicações cruciais no mundo da vida. Essa problematização é
interesse de uma Lingüística Aplicada que se pretende mestiça, geradora de conhecimentos
responsivos à vida e de inteligibilidades sobre problemas sociais nos quais a linguagem
assume um papel central (MOITA LOPES, 2006).
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5 CONCEPÇÕES BAKHTINIANAS: ARCABOUÇO TEÓRICO

Neste capítulo, procuraremos esclarecer as bases teóricas nas quais se constitui nossa
concepção de linguagem, fundamentando-nos em textos de Volochinov, Bakhtin e outros
autores e suas leituras válidas sobre o pensamento do Círculo1.
Quando Bakhtin e/ou Volochinov2 (2006) definem a língua como interação, o fazem
em contraponto às teorias e à linguística da época. Se, por um lado, criticam a noção
saussuriana da língua constituída como sistema abstrato, estável e imutável, o que
denominaram objetivismo abstrato da língua, por outro, se opõem à noção de que o sujeito em
sua individualidade é o ponto de partida da enunciação, uma forma de considerar a língua
monologizada, perspectiva classificada pelos autores como subjetivismo idealista. Ainda é
preciso destacar que a língua e a linguagem não seriam para os autores meramente um ato
psicofisiológico, o que implicaria percebê-las apenas como atividade mental. Então, seguindo
a Arquitetônica de dialogicidade, característica do Círculo, compreende-se a língua a partir do
fenômeno da interação verbal, realizada a partir da enunciação. Essa interação verbal
constituiria a “realidade fundamental da língua e seu modo de existência encontra-se na
comunicação discursiva concreta (RODRIGUES, 2005, p. 155).
Na obra bakhtiniana, existe ainda a diferenciação entre a língua e o discurso, na
medida em que este conceito amplia o anterior. Segundo Rodrigues (2005), forma e conteúdo,
contexto semântico e axiológico, estão unidos dentro do discurso enquanto fenômeno social,
enquanto o termo língua pode, em certos momentos, indicar somente a língua objeto da
linguística, vista como sistema. Nesse sentido o discurso é considerado por Bakhtin como a
língua em sua integridade concreta e viva e, por conseqüência, a língua, vista como discurso,
seria indissociável “de seus falantes e de seus atos, das esferas sociais [e] dos valores
ideológicos” (Idem, p. 156).
Enfim, percebemos a linguagem como interação, que penetra e é penetrada pela vida
por meio de enunciados concretos (que, por sua vez, constituem elos na cadeia do discurso).

1

O Círculo tem sido compreendido como a produção intelectual de autores como Bakhtin, Volochinov,
Medvedev e outros. Para a nossa pesquisa, Mikhail Bakhtin se constituiu como o principal teórico, uma vez que
seus textos embasaram todo o nosso referencial teórico. Recorremos também a textos assinados por Volochinov,
mesmo que em co-autoria com Bakhtin.
2
Não se sabe ao certo se a autoria de Marxismo e Filosofia da Linguagem é somente de Bakhtin ou de
Volochinov, ou ainda se o texto foi escrito a quatro mãos.
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Sendo produto da vida social, a linguagem é dotada de vida “apenas na comunicação
dialógica daqueles que a usam” (BAKHTIN, 1981, p. 158).
Por conseguinte, ao conceber a linguagem como sendo fruto da interação,
compreendemos que, segundo Cavalcanti (2006, p.242) “um indivíduo emerge através dos
processos de interação social, não como produto final, mas como alguém que é (re)construído
através das várias práticas discursivas das quais participa”. Essas práticas discursivas ― ou
seja, possibilidades de produção de sentidos pela linguagem em ação nas variadas relações
sociais existentes (SPINK; MEDRADO, 1999) ― abrangem naturalmente as produções
verbais, visuais (e ambas interativamente), inseridas em determinadas esferas discursivas, que
lhes possibilitam e dinamizam a existência, “interferindo diretamente em suas formas de
produção, circulação e recepção” (BRAIT, 2008, p.261).
O conceito de língua/linguagem/discurso passa obrigatoriamente pela noção de
enunciado concreto/enunciação. A seguir nos ocuparemos da definição de enunciado na teoria
bakhtiniana e, como toda a obra do Círculo é cingida pelo dialogismo, pelo outro, pela
interação, nos ocuparemos em seguida de definir melhor a concepção de dialogismo,
ampliada por dois conceitos contíguos: as relações dialógicas e a compreensão responsivaativa.

5.1 O ENUNCIADO COMO UNIDADE DA COMUNICAÇÃO DISCURSIVA

O conceito de enunciado tem sido definido por teorias diversas e de modo quase nunca
consensual. Para Bakhtin, como indicamos anteriormente, a enunciação, o enunciado concreto
é parte constituinte da linguagem, considerado como unidade real da comunicação discursiva,
como entendida pelo autor. Quando Bakhtin (2003) afirma repetidamente que o enunciado é
um elo na cadeia ininterrupta de outros enunciados, significa dizer que ele se articula
progressivamente em relação aos outros enunciados e que, por definição, é da ordem do
irrepetível, podendo apenas ser citado por outro enunciado. É preciso ainda, para compreender
a natureza da enunciação, considerar o viés social, histórico, cultural e dialógico que lhe são
inerentes. Tentando sintetizar um conceito que foi construído ao longo de todo um conjunto
de obras, Brait e Melo (2008) definem que “o enunciado e as particularidades de sua
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enunciação configuram, necessariamente, o processo interativo, ou seja, o verbal e o não
verbal que integram a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior
histórico” (p. 67).
Sempre em contraposição à oração como objeto de estudo da linguística da época,
Bakhtin (2003) estabelece os limites do enunciado a partir de três características, que veremos
a seguir.
A primeira delas é a alternância dos sujeitos no discurso. Para Bakhtin, todo enunciado
é marcado por um princípio e um fim absoluto. Antes dele existiram os enunciados de outros
e após ele outros enunciados se seguirão como resposta. Assim, como nenhum sujeito pode
ocupar o lugar do Adão mítico, lançando a primeira palavra sobre o mundo virgem
(BAKHTIN, 2003), não existe um enunciado ancorado no vazio, que não se constitua em
réplica de alguma forma. Pelo contrário, cada um desses enunciados é fruto da compreensão
(ainda que retardada) de outros enunciados, que por sua vez estão se constituindo como
réplicas para outros que os antecederam e assim sucessivamente. Daí o enunciado ser o elo de
uma cadeia metafórica do discurso, dado que
no comprenderemos nunca la construcción de uma enunciación qualquierapor completa e independiente que ella pueda parecer -, si no tenemos em
cuenta el hecho de que ella es solo um momento, uma gota em el río de la
comunicación verbal, río initerrumpido, así como es ininterrumpida la vida
social misma, la historia misma. (VOLOSHINOV, BAJTIN, 1998, p. 44)

No momento da enunciação, o falante tem em mente um projeto de dizer, ou seja, um
esquema geral do que deve ser dito e de como dizer. Mesmo que esse projeto de dizer seja
reelaborado durante a fala, em um dado momento o autor insinuará seu “dixi” conclusivo, ou
seja, um aviso, ainda que silencioso, do término de sua fala. Para o co-enunciador, então, esse
momento é destinado à resposta, à compreensão responsiva-ativa. Da forma como é dito, esse
processo pode parecer automático demais, e até mecânico demais. A réplica, contudo, não
significa necessariamente uma resposta automática a um estímulo gerado, mas um ato que
segue o fluxo natural da enunciação, no sentido de que tudo o que enunciamos é fruto do
trabalho de reelaboração do discurso alheio, da transformação das palavras alheias em minhas
palavras, da réplica ativa, silenciosa ou não, imediata ou de efeito retardado. Nesse sentido é
que Bakhtin afirma que cedo ou tarde o que lemos ou ouvimos reflete em nosso próprio
discurso.
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A segunda característica do enunciado é a conclusibilidade, que está intimamente ligada
à alternância dos sujeitos no discurso no que diz respeito ao seu início e, principalmente, ao
seu término. A diferença, porém, reside no fato de que a conclusibilidade é um aspecto
interno ao enunciado e ocorre quando o enunciador disse ou escreveu tudo que havia sido
planejado. A inteireza que resulta desse tudo foi segmentada por Bakhtin (Idem) em três
elementos constituintes: a exauribilidade semântico-objetal, o projeto de discurso e as formas
típicas composicionais de gênero.
Inicialmente, qualquer objeto seria em tese inexaurível, mas, dentro de uma realidade
específica, um autor específico em uma dada situação enunciativa, esse objeto se exaure
relativamente obedecendo ao projeto de discurso do autor. A partir dessa vontade discursiva
do falante, a conclusibilidade do enunciado é medida instintivamente pelo co-enunciador,
ouvinte ou leitor. O último e mais importante elemento de conclusibilidade são os gêneros do
discurso. Mais adiante, no capítulo de leitura, trataremos do gênero especificamente dentro do
contexto escolar, mas, por enquanto, podemos dizer que o enunciado se materializa sempre
sob a forma de gêneros do discurso, ou tipos relativamente estáveis de enunciado, gerados a
partir das necessidades das mais diversas esferas comunicativas.
Relativamente estáveis, cada gênero possui como características essenciais o tema, o
estilo e a estrutura composicional e articulação entre esses elementos gera uma infinidade de
gêneros que utilizamos cotidianamente ou não. Assim, por exemplo, se o enunciador se
propuser a tratar determinado objeto em um artigo acadêmico, os leitores novamente terão
condições de perceber o todo do enunciado em desdobramento a partir do conhecimento
sobre o gênero e sua estrutura. Embora pareça que o leitor/ouvinte deva ter um grande
repertório para pressentir a conclusibilidade do enunciado por meio do gênero em que se
configura, a respeito desses gêneros, Bakhtin afirma: “Em termos práticos, nós os
empregamos de forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos podemos desconhecer
inteiramente a sua existência” (Ibidem, p. 282).
Por fim, a última característica do enunciado seria o elemento expressivo ou, em outras
palavras, o tratamento emocionalmente valorativo do falante em relação ao seu enunciado e
ao objeto do discurso. Seriam as tonalidades axiológicas do nosso dizer, que não são atingidas
a partir da escolha de palavras de ninguém, aparentemente propícias, mas do sentido que essas
palavras adquirem no mundo da vida, no tom valorativo que os sujeitos associam a ela.
Assim, “só o contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da
língua com a realidade, que se dá no enunciado, gera a centelha da expressão: esta não existe
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nem no sistema da língua nem na realidade objetiva existente fora de nós” (BAKHTIN, 2003,
p. 292).
Em toda essa delimitação do enunciado, Bakhtin reforça que todos os elementos que
constituem o enunciado lhe são próprios, não podendo ser observados na oração, na frase, nas
palavras de ninguém, em outras palavras, a língua enquanto objeto da lingüística, enquanto
sistema e estrutura é incapaz de comportar a alternância dos sujeitos, a conclusibilidade, o
“dixi” conclusivo de acordo com o projeto de dizer de um enunciador. Essas palavras e
estruturas soltas da língua “não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem
abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos dos
falantes” (Idem, p.290)
Pensando na pesquisa em Ciências Humanas, Souza (2002) afirma que “todo o projeto
de investigação dialógica do enunciado concreto [deveria ser] uma investigação dinâmica”
(SOUZA, 2002, p.76), ou, em outros termos, a idéia formalista da transmissão de uma
comunicação X, já pronta, do ponto A até o B destoa completamente da noção de interação
bakhtiniana, uma vez que essa comunicação X está sempre em construção na relação
autor/leitor, falante/ ouvinte, em movimentos de idas e vindas, de constantes remissões às
vozes antecessoras, antecipações à voz do leitor/ouvinte, reelaborações, interrupções,
inconclusões. Assim, resumidamente, sabendo que a linguagem é concebida "de um ponto de
vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a
comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos" (BRAIT; MELO, 2008, p. 65),
a investigação do enunciado sob a ótica do Círculo envolveria o esforço de considerá-lo

um acontecimento social, fruto de alguma atividade de comunicação
(trabalho) realizada na forma de uma comunicação verbal determinada, isto
é, da interação verbal de um ou mais enunciados construídos num processo
dialógico de alternância dos sujeitos envolvidos (SOUZA, 2002, p. 77).

A partir dessa discussão, percebe-se que a investigação dialógica do enunciado implica
sempre o esforço de extrapolar os limites da frase. Bakhtin indicava a oração como unidade
da língua, mas não da comunicação. A oração em si é monológica, não suscita respostas, não
tem contato imediato com a realidade, mas a estabelece no contexto da enunciação. Isso não
significa que essa oração não seja ressignificada, inserida em uma situação discursiva, o que é
uma possibilidade, pois no momento em que a oração “figura como um enunciado pleno, ela
aparece colocada em uma moldura de material de natureza diversa” (BAKHTIN, 2003,
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p.278). Para os limites de nossa pesquisa, para a investigação do que tem sido feito com a
leitura de certos textos, interessou-nos estabelecer alguma hierarquia entre o estudo da oração
e a compreensão do enunciado como um todo. Em O conteúdo, a forma, o material, a relação
de prioridade entre esses níveis de análise é esclarecida. Em relação aos elementos estruturais
da língua por si sós, o autor afirma:

No ativo contexto axiológico e criador do artista, todos esses elementos nem
de longe [ocupam] o primeiro, mas o segundo lugar, não são eles que
determinam axiologicamente o contexto, mas são por ele determinados.
Com isso não se está questionando o direito de estudar esses elementos, mas
a tais estudos indica-se apenas o lugar que lhes cabe na efetiva interpretação
da criação como criação. (BAKHTIN, Idem, p. 180)

5.1 O DIALOGISMO CONSTITUTIVO DA LINGUAGEM

Enunciado e diálogo são, na obra de Bakhtin, conceitos interdependentes, fluidos: não
há como falar de um sem que o outro seja constantemente retomado. Tanto que a divisão
entre esses dois subcapítulos é apenas ilustrativa, convencionada. Enquanto o enunciado é a
unidade básica da comunicação discursiva, o diálogo se constitui como a forma clássica dessa
comunicação, definições que estão implicadas entre si. Entende-se que cada réplica, ainda que
fragmentária, possui um relativo acabamento que desvela o posicionamento de seu autor e que
torna possível também o posicionamento responsivo, por parte do interlocutor.
A inserção de cada sujeito nesse diálogo ininterrupto começa desde a apropriação das
primeiras palavras e se dá por meio de atos éticos, entendidos como o resultado de quaisquer
ações realizadas pelos sujeitos concretos que, em sua singularidade no mundo, trazem consigo
valores e posicionamentos que se constroem no e pelo discurso. Reforçando a característica
de interdependência entre enunciado e diálogo, Oliveira (2008) sintetiza:
diríamos que o ato ético para Bakhtin é o ato concreto realizado pelo
sujeito, no mundo da vida, e que se materializa na linguagem,
formando uma unidade inseparável entre a ação e a linguagem e que é
sempre resposta a algo já dito ou algo a ser dito. Sendo, pois o ato
ético uma ação, constituída semioticamente, o enunciado, a unidade
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concreta da de comunicação
materialização desse ato (p.14).

verbal,

configura-se

como

a

Nessa arquitetônica de dialogicidade, nossas palavras são constantemente embebidas
em palavras alheias: usamos algumas destas para reforçar nossos posicionamentos;
distorcemos outras para provocar o riso, a sátira, a ironia; aceitamos algumas que são
“autorizadas” para nós, enquanto algumas outras estão tão impregnadas ao nosso discurso que
não identificamos mais sua origem, se tornam “minhas palavras”. No entanto, o ponto talvez
mais relevante do pensamento bakhtiniano diz respeito ao fato de que todas essas palavras
dirigem-se a um outro, real ou apenas reflexo de nossa própria consciência. Nossas palavras
são endereçadas a alguém até mesmo quando pensar nesse outro “ha rozado apenas la mente
del hablante” (VOLOSHINOV, BAJTIN, 1998, p. 50).
Sabendo que nossas palavras são fruto da compreensão das palavras alheias, convém
esclarecer o que entendemos por compreensão, no sentido bakhtiniano do termo, o que,
conhecendo o autor, significa pressupor que o diálogo e a interação são elementos fundantes
na conceitualização desse processo. Para Bakhtin, a compreensão efetiva pode ser
desmembrada em quatro atos particulares, porém indissolúveis entre si. Em ordem
progressiva, primeiro se tem a percepção psicofisiológica do signo físico em sua
materialidade (palavra, cor, forma). Em seguida, o leitor/ouvinte reconhece o signo como
reconhecível ou não e compreende seu significado geral na língua. A terceira instância é a da
compreensão situada do significado a partir do contexto. Por último, é construída a
compreensão ativo-dialógica, baseada na réplica, na discussão, na concordância ou mesmo no
silêncio (BAKHTIN, 2003, p.398). Dessa forma, o resultado final do ato da compreensão
caminha em direção ao diálogo vivo, constituído na interpenetração entre a linguagem e a
vida e que não pressupõe apenas a comunicação face a face, mas qualquer forma ou
modalidade da comunicação discursiva.
No ato da enunciação, independente da modalidade, o sujeito tem sempre em mente um
auditório/leitor, mesmo quando escreve e fala "apenas para si": ele prevê a reação de seu
interlocutor, antecipa-se a ele, constrói relações de empatia etc. Especialmente na
argumentação, o "sucesso" do locutor muitas vezes é determinado pela capacidade de sentir a
palavra do outro e de reagir à ela (BAKHTIN, 1981). Analisando a obra de Dostoiévski,
Bakhtin afirma que em contextos de tensão entre vozes se justifica no falante
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todas as suas miradas de lado para a palavra do outro, todas as suas
tentativas de contornar essa palavra do outro, de substituí-la em sua alma
por sua própria afirmação de si mesmo, todas as ressalvas de sua
consciência, que criam dissonância em cada uma de suas idéias, em cada
palavra e emoção. (BAKHTIN, 1981, p. 194)

Para o autor, o ouvinte/leitor, ao compreender efetivamente um enunciado, ocupa em
relação a ele uma posição responsiva, ativa por natureza: ele pode concordar totalmente ou em
parte, não aderir, completá-lo, ignorar, silenciar. Ainda que não seja imediata, a compreensão
se dará em algum momento e gerará outros enunciados. Nesse sentido, o acontecimento da
vida do texto, a compreensão que resulta dele e os enunciados que decorrem dessa
compreensão abrangem sempre a interlocução entre a nossa voz e a voz alheia.
Compreendendo que os sujeitos se alternam infinitamente no discurso e que esse dialogismo
permeia todo o mundo da vida, Bakhtin afirma que “toda compreensão é prenhe de resposta, e
nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte torna-se falante” (BAKHTIN,
2003, p. 271).
Nessa perspectiva, a fronteira surge não como uma delimitação que aparta e afasta, mas
sim como um lugar de troca, de intercâmbio de vozes, de olhares e de valores. As relações
estabelecidas nessa fronteira nem sempre são desprovidas de tensões, mas promovem a
“miscigenação”, a mescla entre dois ou mais sujeitos que se olham e refletem mundos
diferentes em suas pupilas, cada um desses olhares atravessado por contextos sócio-históricos,
culturais

e

axiológicos

especialmente

singulares

(BAKHTIN,

2003).

Dada

a

insubstitutibilidade e a singularidade do indivíduo no mundo, no qual todos os demais são
outros, é possível que se construam e ressignifiquem sentidos múltiplos, construídos na
fronteira entre tantas consciências e ainda assim da ordem do irrepetível.
Como implicação dessa perspectiva dialógica, Duarte (2002) afirma que também não há
garantias de que todos os sentidos previstos por um autor na produção de sua obra serão
recuperados integralmente, ou mesmo em parte, pelos seus leitores/espectadores. Isso
acontece uma vez que “o olhar do espectador nunca é neutro, nem vazio de significados. Ao
contrário, esse olhar é permanentemente informado e dirigido pelas práticas, valores e normas
da cultura na qual ele está imerso” (DUARTE, 2002, p. 67). Por isso, compreensão responsiva
ativa, que é fruto da interlocução mediada por enunciados concretos, não se coaduna com a
passividade, limitada à decodificação de um significado aparente (e, principalmente,
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planejado) que é “doado” ao leitor. Conhecendo o lugar da fronteira no ato da compreensão,
não é esperado que apenas uma das partes estabeleça o sentido sem dar margem a
negociações, o que, pelo que percebemos em alguns contextos, acaba acontecendo de uma
forma ou de outra.
Conclusivamente, o leitor, enquanto sujeito sócio-histórico e dialógico, é naturalmente
um sujeito respondente, entendimento que deveria ser levado em consideração principalmente
no contexto da formação de leitores. Bakhtin, no texto Arte e responsabilidade — onde o
autor defende que ciência, vida e arte deveriam tornar-se inseparáveis na unidade da
responsabilidade do sujeito — afirma que “pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo
responder com a minha vida para que todo o vivenciado e compreendido nela não
permaneçam inativos” (Idem, p. XXXIV). Segundo a concepção de linguagem e de leitura
que adotamos nesta pesquisa, as atividades de leitura deveriam sempre, na sala de aula e no
livro didático, suscitar resposta, posicionamento, compreensão ativa e responsiva justamente
porque é próprio da vida lidar com a palavra alheia. Dessa forma, a compreensão implicaria
não apenas orientar-se para o outro, identificando seus pontos de vista, percebendo sua
subjetividade, mas principalmente emitir juízos de valor sobre esse "outro" e sobre o herói,
entendido como o objeto do discurso (OLIVEIRA, 2008). Dito de outro modo, a compreensão
não diria respeito
[...] a um entendimento abstrato da idéia alheia, mas a uma resposta a
essa idéia, de forma que o diálogo, para ele [Bakhtin], não se encerra
no campo do sentido, mas se adentra no campo axiológico da
concordância e da discordância, que em última análise significa
assumir posicionamentos responsivos, materializados nos atos éticos e
enunciados de que tratamos anteriormente (OLIVEIRA, 2008, p.19).

Enfim, no mundo da vida, tudo o que nos rodeia e envolve são palavras, alheias e
próprias, alternadamente, cujos sentidos se ressignificam na interação entre sujeitos que se
constituem na e pela linguagem em seus atos éticos. O diálogo, constitutivo da vida, que
integra e interpenetra linguagem e realidade, deveria, por força e por lógica, ser o foco de tudo
o que se diz e se problematiza sobre leitura e escrita. No caso específico da leitura,
detalharemos como as instituições da escola e do livro didático instauraram as práticas
discursivas que envolvem a leitura no contexto escolar atualmente.
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6 IMPLICAÇÕES DA LEITURA COMO PRÁTICA DIALÓGICA

Afinal, que prática é essa — a da leitura — capaz de
ocupar e preocupar tantos e por tanto tempo? Que apostas
sustentam o espinhoso trabalho de formar homens
leitores?
João Wanderley Geraldi

Não sendo uma disciplina científica autônoma, a leitura, como ato, se constitui como
um objeto de estudo complexo, que é incessantemente construído, reconstruído e parcelado
por um conjunto de disciplinas como Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Linguística e
Sociologia (BATISTA; GALVÃO, 1999). Entre tantas perspectivas teóricas heterogêneas, e
na confluência de algumas de suas vozes, entendemos a leitura como uma prática discursiva
permanentemente embebida em contextos sócio-históricos e dialógicos ao mesmo tempo
múltiplos e singulares. Nesse sentido, a leitura mobiliza sujeitos sócio-historicamente situados
que se alternam infinitamente nas longas cadeias da comunicação discursiva, no sentido de
que cada texto a ser lido é um enunciado precedido por muitos outros que lhe definiram, que
lhe suscitaram como resposta, e predecessor de outros tantos, suas réplicas ativas.
Quando considera esse efeito dialógico da linguagem, e consequentemente da leitura,
Geraldi (1997) entende que o produto do trabalho de produção discursiva se oferece ao leitor,
sendo que, a partir do leitor, esse trabalho é constantemente reconstruído e novamente
realizado a cada nova leitura. Alegoricamente, a trama desse processo dialógico de leitura
toma as pontas dos fios do texto que foi tecido e, com esses fios, tecem o mesmo e um outro
bordado, com mãos que trazem e também traçam outra história. Segundo o autor, essas mãos
não deveriam ser, de maneira nenhuma,

[...] mãos amarradas ― se o fossem, a leitura seria reconhecimento de
sentidos e não produção de sentidos; não são mãos livres que produzem o
seu bordado apenas com os fios que trazem nas veias de suas histórias ― se
o fossem, a leitura seria um outro bordado que se sobrepõe ao bordado que
se lê, ocultando-o, apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de fios,
que retomam e tomam os fios que no que se disse pelas estratégias de dizer
se oferece para a tecedura do mesmo e outro bordado. (GERALDI, 1997, p.
166)
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Tentando não cometer mais nenhuma prolixidade em relação ao subcapítulos teóricos
sobre a teoria do Círculo e sua Arquitetônica de dialogicidade, concluímos que, no ato da
leitura, o leitor constrói e reconstrói sentidos — mescla seus próprios fios aos fios do texto em
um bordado sempre mesmo e novo — sempre na fronteira entre duas consciências, entre dois
sujeitos (BAKHTIN, 2003): o sujeito-autor e o sujeito-leitor, respondente.
Suspendendo os olhos da leitura, o leitor já não é o mesmo. Essa metáfora é belamente
construída por Larrosa (2001) a partir de um poema de Rilke, Der Leser (o leitor). Neste, o
leitor inclina seu rosto às páginas que correm velozes, alheio a tudo em volta de sua própria
sombra, até que ergue o olhar, forçosamente. Eram então olhos dadivosos, que em vez de
tomar, topavam “com um mundo pleno e pronto”: “como crianças caladas que jogavam
sozinhas/ e de pronto vivenciavam o existente; /mas seus traços, que estavam ordenados,
/ficaram alterados para sempre (RILKE, apud LARROSA, 2001, p. 97). Ainda Micheletti
(2006) utilizaria a mesma metáfora: estando submerso e voltando à tona, o leitor estaria nos
domínios de uma terceira margem, quase que rosianamente1. Regressando a seu lugar no
mundo, fora do outro e de seu texto, o leitor respondente completa o horizonte de visão do
texto com o seu próprio excedente de visão (BAKHTIN, Idem), surgindo daí, para Larrosa, a
metamorfose do leitor: neste, o ato de vivenciar o existente se torna não mais somente “o
distinguir, classificar e ordenar do mundo interpretado e administrado, (...) não é se apropriar
do que existe, mas é um deixar transparecer o existente em seu ser, em sua plenitude e em seu
distanciamento” (LARROSA, 2001, p.113).
Embora tenhamos sido felizes ao definir a leitura, e seu papel na constituição dos
sujeitos, a partir de autores e de citações tão próximas do poético, é preciso, para se chegar ao
tema principal deste capítulo, saltar abaixo: como se fora, quase, uma queda de anjos. Isso
porque, infelizmente, as situações reais de leitura na sala de aula não têm permitido, pelo
menos nos rançosos contextos atuais, que se pense a leitura como um momento epifânico,
uma travessia dialógica. É o que veremos a seguir.

6.1 LEITURA E ESCOLA

Rojo (2008a) estabelece uma linhagem histórica da inserção do texto no contexto da
escola como instituição, panorama do qual vamos nos servir de modo sintético. Para a autora,
1

A Terceira margem é o título de um conto de João Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras histórias.
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o texto vem sendo tomado como unidade de ensino desde meados do século IX, quando a
disciplina de língua portuguesa foi incluída oficialmente no currículo brasileiro. A princípio, o
ensino da gramática assumiu um posto de exclusividade nas salas de aula, prática que
perdurou até o começo da conhecida virada pragmática, momento em que começou a haver
um interesse tímido pela formação leitora, ainda que sem compromisso efetivo com a
criticidade. Os textos literários, então, começam a ceder espaço aos textos da esfera da
comunicação em massa (uma deixa para a tirinha), como uma maneira da escola fornecer ao
aluno um saber instrumental para atuar em postos de trabalho mais qualificados, o que atendia
a uma necessidade econômica da época. Entretanto, embora o estudo gramatical tenha perdido
um pouco de espaço nas práticas de ensino, seu lugar continuou assegurado, mesmo por volta
da década de 80, durante a virada textual, quando o texto começou a ser pensado, segundo
Rojo (2008b), não mais como unidade de ensino (muitas vezes apenas um “pretexto para o
ensino”), mas sim como objeto de práticas de leitura e de produção, incorporando noções
advindas da Lingüística Textual.
Com o passar das décadas, as atividades de leitura e de escrita em sala de aula — que
por muito tempo ficaram limitadas à identificação de informações explícitas na superfície
textual e à produção das típicas redações (SUASSUNA; MELO; COELHO, 2006) —
começaram a ser problematizadas em função das constantes mudanças sociais. Atualmente
podemos dizer, a respeito dessas mudanças, que elas

[...] colocam decisivamente em pauta as maneiras de se tratar o texto na
escola, reafirmando-o como objeto fundamental do ensino de língua, a
ponto de se discutir hoje a não necessidade do ensino de gramática por si só.
[...] As teorias de fundo para o tratamento do texto na escola, da década de
90 em diante, mudam acentuadamente das teorias mais aproximadas da
lingüística e da lingüística textual para as análises do discurso de diferentes
vertentes (análise da conversa, análise de discurso de linha francesa, análise
crítica do discurso, teorias de gêneros de texto/discurso, teorias de
enunciação, que podem ou não incorporar contribuições da lingüística
textual). A estas mudanças teórico-metodológicas estaremos chamando de
“virada discursiva”. (ROJO, 2008a, p. 12-13)

Um adendo: obviamente, quando falamos do ensino de gramática na escola, estamos
criticando os excessos, a falta de proporcionalidade entre essa e os outros saberes do ensino
de Língua Portuguesa, e não a mera presença das situações de ensino de aspectos linguísticos.

36
Mesmo porque podemos afirmar que o domínio da norma culta e padrão da língua está
implicitamente relacionado a um certo status social, assegurando aos que dominam essa
norma, segundo Travaglia (1987, 1996), até mesmo maiores ganhos em termos de qualidade
de vida1, também é essencial ao mundo do trabalho, à expressão de nossas idéias, nossos
direitos e vontades. Dessa forma, fazendo as ressalvas necessárias, o ensino de aspectos
estruturais e constitutivos da língua portuguesa é sim uma etapa fundamental da disciplina no
Ensino Básico. Logo, não caberia, em nossa opinião, questionar a abolição dessa prática de
ensino, mas sim o que tem sido feito dessas práticas, principalmente, em detrimento de outras,
constituintes do ensino de língua portuguesa.
Retomando, apesar dos insucessos congênitos que acompanham o ensino de português
desde o seu início, a criação de inteligibilidades a partir dessas situações problemáticas de
ensino nos permitiu, hoje, chegar a um patamar mais confortável frente a essas
intranqüilidades. Patamar teórico, apenas. Isso porque — embora já tenhamos um arcabouço
teórico e metodológico mais competente do que tínhamos há vinte, trinta anos — em termos
de melhoria efetiva do ensino, foram poucos os avanços. Veremos mais adiante, no capítulo
de estado da arte, que a insuficiência e ineficácia das atividades de leitura no livro didático é
um tema que move dezenas de pesquisas acadêmicas (obviamente trouxemos apenas um
pequeno recorte) e que essas pesquisas, independente da época em que foram publicadas (há
três, cinco, doze anos) trazem praticamente os mesmos resultados problemáticos. Esse é um
exemplo, entre muitos outros, de que a prática na sala de aula não acompanha no mesmo
ritmo a produção intelectual, a despeito, inclusive, da publicação de documentos e programas
governamentais como os PCN e o PNLD.
Sobre a publicação desses parâmetros oficiais, podemos afirmar que eles convocam a
noção de gênero discursivo, uma “moda” nas propostas de praticamente todos os livros
didáticos na atualidade, na medida em que a grande aposta para o trabalho com a leitura tem
sido a escolha de gêneros privilegiados dentre as mais diversas esferas da comunicação.
Esses gêneros, nascidos a partir das necessidades comuns a um determinado grupo, se
materializam sob uma forma relativamente estável, em função de um determinado contexto
histórico e social. Quando esses contextos são alterados, é normal que os gêneros também
mudem, seja na estrutura ou no estilo, passíveis, inclusive, de se extinguirem, cedendo lugar a

1

Ver TRAVAGLIA, 1987; 1996.
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outros gêneros1. Para Rojo (2008b), com a entrada do gênero textual/discursivo na sala de
aula, pretende-se incrementar as circunstâncias da leitura, de modo a desestimular velhos
hábitos já comentados. Em contraponto com o reconhecimento e estudo das tipologias
textuais, a autora defende que o trabalho com os gêneros discursivos desestabilizaria, em
princípio, práticas problemáticas como o tratamento do sentido como significado literal e
unívoco, o trato autoritário e não dialógico do texto como voz de autoridade a ser reconhecida
e assimilada e, por fim, o tratamento do texto unicamente como normativo, regrado,
formatado, modelar e como unidade gramatical (ROJO, 2008b, p.92). Mais adiante, a autora
reforça mais uma vez que essa seria, em princípio, a razão e a finalidade implícita ao trabalho
de leitura a partir dos gêneros textuais. Entretanto, como Rojo percebeu e como sugerimos
anteriormente no capítulo introdutório, quase sempre as atividades de leitura não estão
centradas nesse eixo. Ainda não se tem muita clareza sobre o que fazer com essa
multiplicidade e diversidade de gêneros que entram na sala de aula, cada um com suas
especificidades próprias.
Essa discussão se desdobra em uma outra, apontada por Solé (1998), que é a finalidade
da leitura na sala de aula de língua portuguesa, resumida na pergunta “para que se lê?”. Os
objetivos que levam o leitor a procurar um texto podem ser das mais diversas ordens e haverá
sempre tantos objetivos quanto leitores em situações de comunicação discursiva.
Reconhecendo que esses objetivos ou finalidades não estão hierarquizados entre si, Solé
(1998) defende que todos devem ser considerados nas situações discursivas. Como
exemplificação, a autora apresenta algumas dessas finalidades, como: ler para obter uma
informação precisa ou de caráter geral; ler para aprender; ler por prazer; ler para comunicar
um texto a um auditório; ler para confirmar hipóteses, para verificar o que foi compreendido.
Esse último objetivo poderia, uma vez mal compreendido e perseguido apenas sob a forma de
perguntas e respostas sobre o texto lido, entrar em aberta contradição com a construção de
sentidos do texto. Ainda para a autora, uma visão ampla da leitura exigiria uma diversificação
maior nos propósitos e atividades que a promovem e nos textos utilizados, com vistas à
formação de bons leitores não só para o contexto escolar, mas para a vida, uma vez que “o

1

Um exemplo disso é o uso do telegrama. Por muitos anos um gênero essencial para a comunicação a distância,
o telegrama perdeu totalmente o sentido de existir com as novas tecnologias da comunicação, como a
popularização do telefone fixo, do celular e da internet. Nesse novo contexto nascem novos gêneros como o
torpedo SMS, o scrap, o e-mail. Por outro lado, Existem gêneros que, embora não caiam em desuso, sofrem
transformações fundamentais em termos estruturais e estilísticos. Considere-se, por exemplo, o diário íntimo
escrito há dois ou três séculos e os que são produzidos atualmente, inclusive por meios digitais.
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ensino seria muito pouco útil se, quando o professor desaparecesse, não pudesse se usar o que
aprendeu” (Idem, p.101).
Infelizmente, em contextos reais, segundo pesquisas de Freitas (2002), a leitura na
escola tem surgido apenas como dotada de um sentido escolar, com um fim em si mesma,
desvinculada das experiências e das práticas discursivas das quais os leitores participam fora
da sala de aula. Isso em parte porque, para Geraldi (2006), é muito mais fácil e conveniente
aos modos de funcionamento da escola lidar com conhecimentos gramaticais, fazendo do
texto “um meio de estimular operações mentais e não um meio de, operando mentalmente,
produzir conhecimentos” (Idem, 1997, p.170). Principalmente no livro didático, boa parte dos
textos surge como fonte a partir do qual apenas se exemplifica, decodifica, deduz, identifica,
classifica, retira, recorta, transcreve e aplica, deixando de lado muitas outras ações
fundamentais na constituição do leitor crítico. A atividade de leitura fica, enfim, limitada a
habilidades mecânicas de decodificação de sentidos e reconhecimento de padrões gramaticais,
muitas vezes desinteressada e aparentemente desvinculada dos diferentes usos sociais
(ANTUNES, 2003).
Com efeito, podemos destacar até aqui dois problemas principais a respeito do
encaminhamento da leitura na escola: o primeiro deles é a presença do enunciado a serviço
somente do trabalho com as categorias linguísticas e gramaticais, enquanto o segundo é a
ausência de diversificação nos objetivos da leitura. Esses dois problemas, como veremos na
análise, costumam andar de mãos dadas em uma parceria que, por uma questão de espaço e de
prioridade, acaba por excluir outros aspectos importantes do trabalho com a leitura, gerando
ainda outros problemas.
Assim, por exclusão, a presença dessas duas práticas aniquila, quase sempre, o que
deveria ser o principal objetivo do ensino da leitura no Ensino Básico: a formação de um
leitor crítico e dialógico. Micheletti (2006) cita quatro atitudes que, em sua opinião, definem a
condição de criticidade do leitor. Primeiramente, esse leitor não poderia ser apenas um
decifrador de sinais, uma vez que é fundamental a mobilização de saberes para dar coerência
às possibilidades do texto. Em seguida, o leitor precisaria ser cooperativo, promovendo uma
reconstrução dos sentidos e do mundo a partir do que o texto lhe oferece. Em seguida, o leitor
transformar-se-ia em co-enunciador, na medida em que refaz o sentido do autor. E, por
último, o leitor seria sujeito da leitura e não objeto.
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O leitor crítico é, por excelência, um leitor dialógico, na medida em que se constitui
como respondente, que reconstrói os sentidos na interlocução com o Outro. Todavia, o ato de
desconsiderar os pressupostos dessa formação leitora acaba por relegar o leitor a uma função
passiva, na qual apenas recebe, decodifica, capta o texto da forma mais primária possível.
Assim sendo, como poderiam ser explicadas as barricadas que tantas vezes são
montadas em torno do texto, isolando a sua autonomia semântica e a constituindo fora do
alcance do leitor (DE CERTEAU, 1996)? Seria a escola a única a ser responsabilizada pela
perpetuação dessas práticas? Para Certeau, a instituição social ― representada pela Igreja,
pela escola e pelos “leitores autorizados” presentes nas muitas práticas sociais ― foi por
muitos séculos a responsável por elevar essas barreiras e determinar a relação dos leitores
com o texto. Com a multiplicidade de leituras, o texto se tornaria uma arma cultural, o que
devia ser obliterado por uma relação de forças onde os mestres, produtores e outros clérigos
autorizados mantivessem a literalidade ortodoxa do escrito. Apesar dessa prática ter sido
construída e mantida de forma muito dramática nos séculos passados (sendo exemplo disso a
proteção da Escritura pela Igreja da Idade Média, censurando e punindo os eventuais leitores),
atualmente podemos dizer que o ato de ler e de escrever é um direito conquistado, no sentido
de que podemos dele fazer uso em nossas demandas diárias. Isso não significa, porém, que os
dispositivos políticos da escola, da imprensa e da TV estejam isentos de qualquer atividade
opressora “de arrebanhamento, progressivamente imobilizada e tratada” (Idem, p. 260).
Acreditamos, no entanto, que nem tudo gira em torno desse viés ideológico. É mais
plausível admitir que a real situação da escola na atualidade é de despreparo, principalmente,
quando falamos da rede pública de ensino. É mais fácil crer que temos condições primárias de
recursos, de possibilidades; professores despreparados e desmotivados; alunos em sua maioria
desinteressados e já acostumados com um tratamento precisamente objetivo do texto, no qual
não são convidados a se posicionarem, nem a terem qualquer trabalho adicional que não o de
“tirar do texto”.
É essencial que a escola permita e propicie que os alunos protagonizem a atividade de
leitura, que se sintam à vontade para responder ao texto partindo de suas singularidades, que
eles saibam que suas contribuições são úteis para a construção dos sentidos, mesmo sabendo
que a leitura errada também existe (POSSENTI, 1999): quando o leitor atribui ao autor do
texto posicionamentos os quais ele não se propôs a defender; quando a leitura que é
(re)construída contradiz o texto em sua logicidade; quando contempla apenas aspectos pouco
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relevantes para o sentido. Sabendo que a leitura equivocada por vezes decorre da falta de
clareza do próprio texto e, em outros casos, dos caminhos interpretativos seguidos pelo leitor,
caberia à escola mostrar que alguns mecanismos acionados pelo aluno podem ocasionalmente
não ser relevantes para o texto lido e que sua leitura equivocada resulta desse processo
interpretativo, e não da não-coincidência ou não-adequação da leitura do aluno à leitura
desejada pelo professor ou pelo livro didático (GERALDI, 1997).
É importante ressaltar também que pretender que o texto não deva ser utilizado como
pretexto (algo já muito discutido) seria reduzi-lo somente à leitura fruitiva, a qual,
desacompanhada, em pouco ou nada seria relevante à formação leitora, principalmente, na
escola. Mesmo cotidianamente, usamos o texto como pretexto para argumentar com nossos
pares, legitimar saberes, escrever outros textos e mesmo, ocasionalmente, refletir sobre a
própria língua. Não é o caso, portanto, de banir a utilização do texto no estudo de aspectos
linguísticos e discursivos, negando a leitura e os contextos reais de sua luta no ensino de
Língua Portuguesa. Porém, não é a utilização o texto como pretexto para ensinar gramática
que deve ser criticada, mas o modo como o texto é utilizado, a forma prescritiva que muitas
vezes configura essa abordagem. Dessa forma, dificilmente o leitor se sentirá autorizado a
construir sentidos sobre o uso de determinada categoria linguística, uma vez que comumente
as atividades solicitarão do leitor apenas a classificação em grupos, a “retirada do texto”, o
grifo, a leitura mecanicizada em detrimento de tudo o mais que o texto tenha a dizer. Ainda a
respeito da leitura como pretexto para outros fins, Geraldi (1997) afirma:

qualquer texto, oral ou escrito, nos oferece ocasião para tentar descobrir os
mecanismos sintáticos da língua; e esta não é portanto a questão. O
problema está em que não é a descoberta de tais mecanismos que funciona
de fato como pretexto. É a mera incorporação de explicações sintáticas já
prontas que ilegitimam esta atitude de uso do texto. (p.174)

Como já afirmamos, esses problemas que cercam o ato da leitura no ambiente escolar
podem permear a fala do professor, as avaliações cotidianas e extraordinárias (concursos,
vestibulares etc.), o LDP, entre outros. Contudo, acreditamos que é, sim, no livro didático
que esse conflito entre teoria e prática se desenrola de forma mais intensa, reconhecendo o
papel desse livro como fundamental para os moldes do ensino no Brasil e ainda admitindo
que de uma forma ou de outra o material didático dita suas regras na sala de aula,
subordinando professores e alunos. No ponto seguinte, veremos como o LDP foi instituído
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como peça chave do ensino, como ele pode dispor sua voz acima da voz do professor,
tomando o lugar de tutor e assessor do docente, e, por último, como o Manual do Professor
se insere nesse contexto.

6.1 LEITURA E LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Os primeiros livros didáticos utilizados pelo alunado brasileiro surgiram por volta da
última década do século XIX, mas não da forma como conhecemos atualmente. Segundo
Soares (2001), a partir de Constituição de 1981, foi instaurado no Brasil um sistema dual de
ensino, composto por escolas secundárias e superiores para os estratos mais seletos da
sociedade e por escolas primárias e profissionais para a educação do povo. Nesse contexto,
surgem compêndios como a Antologia Nacional e a Seleta Nacional, que eram constituídos
por coletâneas de textos literários de autores brasileiros e portugueses, reconhecidos no
panteão literário e de preferência mortos. Podendo chegar a um volume expressivo de 600
páginas, nessas antologias eram dispostas seções a parte contendo lições sobre tópicos
gramaticais: termos integrantes e acessórios da oração, orações subordinadas, entre outros.
Ademais, esperava-se do professor que solicitasse a leitura dos textos em voz alta pelos
alunos, para verificar-lhes a dicção, a pronúncia correta das palavras e a entonação, além de
que o aluno precisava, em algumas situações, escrever repetidamente palavras do texto no
intuito de memorizar a ortografia.
Soares (Idem) também percebe que, a partir dos anos 30 e 40 do século seguinte (época
em que o sistema dual de ensino é extinto), começa a existir uma preocupação maior com
aspectos de economia e portatibilidade. Os autores começam então a limitar mais a escolha e
inserção de outros autores no compêndio e a diminuir a extensão dos trechos publicados, que
na época podiam ocupar de 5 a 10 páginas do livro, ao passo que, atualmente, é raro
encontramos um trecho que ocupe mais de uma página do material. Esse movimento de
reelaboração do livro didático em função do custo-benefício persiste, ainda hoje, obviamente
sob novos critérios.
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Analisando os prefácios das muitas edições das Antologias Nacionais, a autora percebe
que, no princípio, o livro didático era um meio de instrumentalizar o professor para a sua
prática, sendo o material destinado ao aprendizado do aluno e ao “avivamento” da lembrança
do professor. No entanto, Soares alerta que a concepção do que é ser professor, sustentada
pelo livro didático, tem sido constantemente reconstruída historicamente. Em outras palavras,
a partir dessa época o professor vai sendo visto como:

um profissional que vai sendo considerado, ao longo do tempo, cada vez
menos capaz de assumir autonomamente a ação docente, num movimento
em que a profissão “professor” vai-se transformando em trabalho e o
profissional, em trabalhador (SOARES, 2001, p.33).

Esse posicionamento também é assumido por Geraldi (1996), quando afirma que em um
momento posterior, com o aumento significativo da população escolar e com a necessidade de
mais docentes, muitas vezes formados às pressas ou despreparados, o livro didático entra na
escola para suprir as necessidades desse momento histórico específico. A solução para essa
problemática teria sido configurar materiais didáticos, pensados por seus autores para
dinamizar e auxiliar o trabalho do professor que, sob certo ângulo, ficaria dali em diante
atrelado à intermediação entre livro e aluno. De certo modo, automatizava-se de uma só vez
mestre e aluno, reduzidos a “máquinas de repetição material” (GERALDI, 1996, p. 117).
Embora o foco desta pesquisa não seja questionar as implicações do livro didático na
prática e no papel do professor, o breve panorama histórico que traçamos aqui ilustra a
presença substanciosa do livro didático na sala de aula. Neste espaço, o livro didático foi e é
reedificado sócio-historicamente como parte indissociável e indissolúvel do ensino,
competindo, inclusive, com o lugar do professor, na medida em que este fica limitado, às
vezes por imposição da própria escola, ao cumprimento das atividades do livro.
Para Marcuschi (2005), portanto, o livro didático continuará sendo, senão sempre, mas
pelo menos por muito tempo, uma peça importante do ensino, seja no formato impresso,
digital ou on line. Seria até mesmo inútil contestar o livro didático, censurá-lo e boicotá-lo,
sendo para nó mais proveitoso tratar de “ver como ele anda hoje em dia e como poderia ser se
o quiséssemos ainda melhor” (MARCUSCHI, 2005, p.49).
Assim, se temos hoje profissionais mal qualificados, despreparados e sobrecarregados
com a imensa carga horária à qual estão sujeitos, o livro didático, especificamente de Língua
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Portuguesa, pode (sim!) ser uma solução, na medida em que se constitui em um material
planejado especificamente para o público de uma série específica e em um compêndio de
textos selecionados, aos quais o professor teria acesso somente por meio de pesquisa
cuidadosa e exaustiva, que nem precisamos explicar por que é inviável.
De forma análoga, se temos hoje alunos sem condições sócio-econômicas de ter acesso
a textos diversificados, ou mesmo sem uma “consciência” que os faça buscar esses textos em
ambientes socialmente propícios, como a biblioteca e a internet, o LDP também pode se
apresentar como solução, já que, algumas vezes, o livro didático se torna o único suporte de
textos ao alcance do aluno, que precisa lê-los, seja por prazer ou curiosidade, seja por
imposição das situações de aprendizado.
Essas possibilidades de contribuição do LDP às problemáticas que envolvem o Ensino
Básico no Brasil aumentam, e muito, a responsabilidade da elaboração de um material claro,
diversificado, politizado e que atenda às necessidades dos alunos em suas demandas. E por ser
grande essa responsabilidade, buscam-se meios de problematizar as práticas discursivas do
livro didático, propor caminhos de mudança ou mesmo estabelecer critérios rígidos de
escolha, associando o cumprimento desses critérios à compra e ao retorno financeiro para as
editoras e autores desses livros, princípio que tem movido a implementação do Programa
Nacional do Livro Didático, o PNLD.
Nesta pesquisa nos interessou analisar as atividades que os autores elaboravam a partir
de tirinhas, por isso, optamos por escolher não o livro do aluno, mas o Manual do Professor
(MP). Entendemos por MP o volume que é direcionado especificamente para o professor e
que, além do conteúdo do livro do aluno reproduzido na íntegra, traz, ainda, as sugestões de
resposta para as questões e ainda uma seção de assessoria pedagógica ao final do livro, que
denominamos Guia do Professor (GP)1. Estão compreendidas nessa assessoria a explicitação
dos pressupostos teórico-metodológicos que embasam a coleção, orientações sobre a melhor
forma de trabalhar aspectos do ensino de língua portuguesa como leitura, produção, análise
linguística e avaliação, além de orientações específicas para o encaminhamento das unidades
e uma bibliografia que o professor pode consultar em caso de dúvida ou curiosidade.
De certa forma, esses “adicionais” para o professor confirmam a hipótese dos autores,
citados anteriormente, de que o professor se torna apenas um mediador entre o livro didático,
1

Essa seção costuma receber nomes diferentes, variando a cada coleção: Manual do Professor, Guia do
Professor, Assessoria pedagógica, Espaço do professor, entre outros. Para que não houvesse confusão entre os
termos, convencionamos chamar Guia do Professor a seção de orientação ao docente, e Manual do Professor o
livro didático destinado ao professor, que contém, entre outros elementos, o GP.
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portador do “conhecimento maior”, e o aluno, objeto de interesse desse livro. Considerando
que nos primeiros livros didáticos o único diálogo estabelecido entre autores e professor se
dava no prefácio, de forma aligeirada, torna-se compreensível a afirmação de que o professor
tem sido visto como um profissional cada vez menos capaz de desenvolver suas funções,
necessitando de uma quantidade maior de aconselhamentos e orientações.
Em relação ao GP, Elizabeth Marscuschi1 afirma:

a esse material cabe, em princípio, aprofundar com o professor as bases
teórico-metodológicas que alicerçam o livro do aluno, propiciando aos
docentes segurança e autonomia no desenvolvimento das competências
(habilidades, conteúdos) e atividades propostas pelo LDP para determinada
série ou ciclo. Mas [...] nem sempre o tratamento dado ao MP2 caminha
nessa direção (2005, p.139).

As orientações do Guia do Professor são passíveis de crítica no momento em que não
constituem de fato um auxílio ao professor, quando são elaboradas tendo como leitor esperado
apenas o corpo avaliativo do PNLD ou, ainda, (e esse é o nosso caso) quando esses
direcionamentos, por mais bem encaminhados que sejam, não se concretizam na prática. Nos
capítulos de análise teremos oportunidade de discutir como esses impasses se dão na prática.
Por enquanto, contudo, trataremos a seguir de aspectos específicos do gênero tirinha, parte
integrante do trabalho com a leitura, propiciado pelo livro didático. Esperamos com isso
cercar nosso objeto de estudo por todos os lados.

6.2 O GÊNERO DISCURSIVO3 TIRA CÔMICA

Por último, a partir dessas atividades de leitura, nos propomos a focalizar o olhar sobre
um único gênero discursivo, a tirinha, percebendo como as atividades são elaboradas a partir
da leitura de textos desse gênero. Migraremos, então, do manual didático para o gênero que
1

Não confundir com Luiz Antônio Marcuschi.
Na denominação escolhida nesta dissertação, GP.
3
Destacamos que o termo gênero discursivo é empregado no sentido bakhtiniano do termo, sabendo também
que a noção de gênero textual geralmente não é coincidente com a primeira.
2
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ele veicula, delimitando a tira cômica no contexto da leitura e do ensino, como palavra e
como imagem que precisam ser lidas e apreendidas em sua integridade concreta e viva.
Embora tenham um ar de novidade, as tirinhas surgiram ainda no século XIX,
publicadas em um jornal suíço. As narrativas giravam em torno da personagem “Yellow Kid”,
um menino que usava um camisolão amarelo e trazia suas falas inscritas geralmente sobre
esse camisolão (ancestrais dos balões de diálogo). Curiosamente, as aventuras do menino
amarelo foram também os primeiros indícios da história em quadrinhos como conhecemos
atualmente. A estrutura já era muito parecida com a que vemos hoje: uma sequência curta de
quadros, geralmente de três a seis, com um enredo que se desenrolava em episódios
delimitados por cada tira: assim, o leitor esperava a próxima edição do jornal para continuar
acompanhando a história.
Com o passar do tempo, novos enredos surgiram, como Os sobrinhos do capitão, e
ganharam a simpatia e assiduidade dos leitores de tal modo que começaram a sair das páginas
dos jornais e ocupar outros espaços, como revistas, almanaques e álbuns de figurinhas.
Criaram-se, então, outros gêneros que se baseavam na mesma quadrinização da narrativa, mas
que não tinham mais a obrigatoriedade do tamanho mínimo, podendo agora ocupar várias
páginas.
Durante as primeiras décadas do século XX, porém, os quadrinhos tornaram-se alvo de
desconfiança e crítica, motivadas principalmente pela publicação do livro A Sedução dos
Inocentes, publicado pelo psiquiatra Fredric Wertham. O autor atestava que a prática de
leitura dos quadrinhos podia ser desencadeadora de “anomalias de comportamento em
crianças e adolescentes” (VERGUEIRO, 2007, p.12). Medidas restritivas foram tomadas,
inclusive no Brasil, com a criação de um código de ética dos quadrinhos, que desaprovava
enredos contendo violência, sensualidade, ficções diabólicas e crítica ao Governo ou à Igreja.
Décadas mais tarde, ainda de acordo com a revisão histórica de Vergueiro (Idem), com o
desenvolvimento das ciências da comunicação e dos estudos culturais, “os meios de
comunicação [passaram] a ser encarados de maneira menos apocalíptica” (Ibidem, p. 17). De
igual forma, o papel desempenhado pelos quadrinhos na formação leitora começou, aos
poucos, a adquirir espaço nas propostas pedagógicas e nos livros didáticos a partir da década
de 70.
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Contudo, a inclusão das tirinhas no livro didático, ainda que tímida, foi intensificada a
partir da criação dos PCN. Objetivando suprir uma necessidade de contato com diversas
práticas discursivas na tentativa de formar um sujeito capaz de interagir socialmente em
diversas situações comunicativas, os parâmetros não apenas consolidaram o gênero
textual/discursivo como objeto de ensino como também indicavam que o aluno deveria ter
acesso a uma expressiva diversidade de gêneros, principalmente àqueles elencados pelo
documento como privilegiados para as práticas de leitura e produção de textos orais e escritos.
Dentre esses gêneros privilegiados o documento destaca a entrevista, o debate, a crônica, a
propaganda, a charge e, principalmente, a tira.
O que pôde ser percebido a partir da publicação dos PCN e da implementação do
PNLD, criado alguns anos depois, foi que as tirinhas se tornaram um gênero muito presente
no livro didático. É possível, por exemplo, encontrar em um único manual a quantidade
expressiva de 58 tiras1, figurando estas, sem sombra de dúvidas, entre os gêneros mais
presentes no livro didático.
Acreditamos que isso acontece porque a tirinha oferece ao material didático uma série
de atrativos especiais que, pelo menos em parte, incentivam a consolidação do gênero na sala
de aula, nos materiais didáticos e nos diversos meios de avaliação, inclusive em avaliações
diversas (basta, por exemplo, passear o olhar pelas provas de concursos públicos e
vestibulares de todo o Brasil para perceber que esse gênero ultrapassa e muito os limites do
ensino infanto-juvenil).
Percebemos que, apesar de ser um texto curto, a tirinha oferece traços e cores que
atraem o leitor. Criativo por natureza, com poucas palavras e traços gera efeitos de humor
bem construídos sobre temas muitas vezes coincidentes com as temáticas exploradas pela
seção do livro. Por fim, por ser um texto de pequeno porte e muitas vezes monocromático, a
tirinha oferece uma ótima relação custo-benefício, se constituindo em um texto interessante,
divertido e de impressão econômica, no que diz respeito à tinta e ao espaço no layout da
página. Se colorida, a tira quebra a monotonia da página, principalmente a das seções em que
se trabalham conhecimentos linguísticos e gramaticais, comumente mais neutras que as
demais. Além disso, a tirinha possui um código de estruturação acessível ao leitor. Mesmo em
sua forma mais simples, os quadrinhos, conforme Eisner (1995, p.8), “empregam uma série de
1

Dado referente ao Livro 4, analisado nesta dissertação. Os outros exemplares apresentaram números de 46, 18 e
14 tiras, um percentual também alto para um único gênero.
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imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis”, repetição que, ao atingir relativa estabilidade,
se torna linguagem própria, partilhada por uma comunidade de experiência. De fato, a
linguagem visual, da forma como é estruturada na tira, não requer muitos esforços, mesmo
daqueles que detêm uma experiência mínima com a leitura de quadrinhos. Porém, se esse
relacionamento com a imagem se desenvolve de forma natural, antes e além dos muros da
escola, no ambiente escolar é fundamental que esse contato seja continuado de forma
consciente e planejada.
Entretanto, a despeito de todos esses atributos, esse gênero é passível dos mesmos
problemas que os outros, e até mais do que os outros. Acontece que, inicialmente, tínhamos
uma metodologia de ensino das categorias linguísticas e gramaticais que tinha como principal
objeto de análise a frase coisificada, retirada do seu contexto ou às vezes totalmente
desprovida de um — do tipo “papai passou pomada na panela” ou “a grama é verde”. Hoje tal
procedimento é impensável, uma vez que é solicitado do professor e do livro didático que
auxiliem o aluno a refletir sobre os usos da língua a partir de textos do mundo real, com seus
contextos sócio-históricos específicos. Como poderia se esperar, essa transição representa
para a escola um processo delicado e minucioso, que envolve a revisão e a reconstrução de
práticas de ensino e, mais do que isso, o abandono de toda uma tradição rançosa que
acompanha o ensino brasileiro desde sempre.
Acreditamos que no meio desse embate se encontre a tirinha, algumas vezes trazida
para modernizar o livro didático, embasar propostas de produção criativa, refletir ainda que
precariamente sobre o uso da língua etc. Em outros momentos, porém, a tirinha atua somente
como o que denominamos “frase ilustrada”, ou seja, como um enunciado que embora tenha
toda uma situação enunciativa que lhe emoldura, embora seja propriamente um enunciado, no
sentido bakhtiniano do termo, é considerado apenas como um fragmento a partir do qual se
extrai, recorta, sublinha e transcreve palavras. A partir do qual se pede apenas conhecimentos
e ações que em nada contemplam a singularidade concreta e viva do enunciado. Para
Amarilha (2006), o livro didático, apesar de seduzido pelo “glamour” das cores e apelo ao
caráter de contemporaneidade dos quadrinhos, ignora o potencial desse gênero discursivo
como veículo educacional, incorporando a imagem atraente, mas negligenciando um olhar
mais profundo e compromissado com o texto.
Quando da presença do texto literário ou do texto verbo-visual no livro didático, o que
se vê tradicionalmente é que esses textos são selecionados muitas vezes apenas “em função da
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utilidade que possam vir a ter na apresentação de um conteúdo exigido pelo currículo”
(GEBARA, apud GERALDI, 1999). Por isso, acerca do texto visual, Belmiro (2003) sugere
que não é suficiente a sua simples transposição para o livro didático, esperando-se que, com
sua visualização, a monotonia da sistematização da teoria gramatical seja amenizada. De
modo semelhante, não se pode considerar um avanço o fato de “a gramática normativa ser
antecedida por uma circunstância pragmático discursiva do texto” (Idem, p. 317), Ainda de
acordo com Alves (2009, p.4), é necessário “compreender que a imagem ou qualquer outra
linguagem quanto se apresenta nos textos [...] não são apenas apêndices, ilustrações ou
enfeites, mas são partes dele e, portanto, merecem ser considerados e lidos tanto quanto a
palavra”.
Segundo Costa (2005), exatamente pelo caráter afetivo e ambíguo das imagens “seu uso
na educação envolve informação, conhecimento, preparo e gestão, como deveria ser com
todas as atividades educativas” (COSTA, 2005, p.37). Obviamente, não se trata da escola
ensinar aos alunos o que significam os formatos dos balões e as expressões da personagem,
como o fazem alguns manuais, mas sim de atentar para as particularidades do visual
entrelaçado ao verbal, percebendo o que foi dito, como e, principalmente, porquê.
Vimos neste capítulo, de forma sintética, o contexto que envolve o nosso objeto de
pesquisa, ou seja, as atividades de leitura no livro didático de Língua Portuguesa, elaboradas a
partir do gênero tira. Para tanto, definimos nossa concepção de leitura como prática dialógica
que constitui e é constituída por sujeitos situados sócio-historicamente e sempre na fronteira
com a alteridade, na medida em que nossas palavras são réplicas ativas das palavras de
outrem. A partir dessa concepção, delimitamos o contexto da escola e do livro didático,
buscando definir o que a instituição e o material deveriam proporcionar em termos de trabalho
com a leitura e o que realmente tem sido feito, visto também pela ótica dos autores citados.
Vimos ainda o modo de entrada do gênero textual na escola e no livro didático,
movimento que, acrescido de alguns aspectos favoráveis, consolidou a tirinha como um dos
gêneros mais presentes nos livros didáticos. Mais uma vez, existe uma ponte entre o que o
LDP deveria buscar em termos de trabalho com a leitura do gênero textual e o que de fato
acontece: uma leitura que, ou tem finalidades outras, que poderiam ser perseguidas a partir de
qualquer texto e período deslocado, ou ainda questionamentos limitados somente à superfície
do texto1, e não comprometidos com a leitura e posicionamento críticos, com a reconstrução
1

Isso poderá ser melhor percebido no capítulo de estado da arte.
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efetiva dos sentidos do texto, compreendidos em sua multiplicidade, nem com propostas de
leitura do não-verbal que extrapolem a decodificação de signos.
Especialmente em relação ao LDP, suporte do nosso objeto de estudo, existem ainda
muitos caminhos a serem percorridos em direção à leitura responsiva e à politização da
multiplicidade de olhares que cercam o texto em uma sala de aula. Não podemos esquecer,
porém, que o livro didático, mesmo com todas as suas limitações, sempre se propôs a um
projeto grandioso. Mesmo que a passos lentos, os autores dos manuais didáticos têm
procurado seguir as “tendências” indicadas pela produção de conhecimentos em direção a
novos caminhos do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, movimento que pode ser
observado tanto em cada nova edição do Programa Nacional do Livro Didático quanto nos
manuais do professor em relação, especificamente, a aspectos como oralidade e leitura
literária na escola.
O caminho, portanto, é trilhado de forma muito lenta, passível de erros e acertos. Mais
um vez, não se trata de questionar a presença do LDP, mas de tentar propor rotas de fuga, na
tentativa de torná-lo o que realmente deveria ser, sem desobrigá-lo de sua responsabilidade
com a formação de sujeitos leitores. Dessa forma, “há que não se perder de vista as
especificidades de um livro didático que, sendo de Língua Portuguesa, se interessa por
desenvolver habilidades específicas com a linguagem” (BELMIRO, 2004b, p.175), tarefa para
a qual não possui álibi e que não pode delegar a outra disciplina.
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7 ESTADO DA ARTE

Dentre os muitos autores que pesquisaram o livro didático e suas atividades de leitura e
compreensão, Marcuschi (2001; 2008) tem sido um dos mais lembrados. Embora sua pesquisa
tenha sido realizada há pouco mais de dez anos, Marcuschi (2008) afirma que, de uma forma
geral, os resultados encontrados não diferem muito da realidade atual do livro didático de
Língua Portuguesa.
Na época em que a pesquisa foi realizada, o autor percebeu que os LDP tinham, em
geral, seções destinadas à leitura, à compreensão e à interpretação de textos, o que não
significava que existisse por parte dos autores e da equipe editorial um conhecimento acertado
sobre o significado desses termos. Era comum que a compreensão fosse vista como sinônimo
de decodificação, de atividades mecânicas. Além dessa conclusão, Marcuschi (Idem)
constatou também que algumas questões típicas de compreensão vinham inseparavelmente
ligadas a muitas outras que não tinham relação direta com o texto, especialmente questões
formais. E mesmo essas poucas atividades de compreensão ainda estavam suscetíveis a, ou
serem formuladas de forma genérica (às quais caberiam apenas respostas subjetivas
independentes de qualquer dado do texto, as reconhecidas perguntas “vale-tudo”), ou então
serem elaboradas sem que houvesse quase nenhum compromisso com a leitura crítica, não
permitindo a construção ou a expansão de sentidos.
O autor também elaborou um quadro em que classifica as questões analisadas na década
de 80 em uma tipologia de perguntas de compreensão nos livros didáticos de Língua
Portuguesa, como vemos abaixo (MARCUSCHI, 2008, p. 271-272):
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TIPOS DE
PERGUNTAS

Cor do cavalo
branco de
Napoleão

Cópias

Objetivas

Inferenciais

Globais

Subjetivas

Vale-tudo

EXPLICITAÇÃO DOS TIPOS
São P muito freqüentes e de perspicácia
mínima, sendo já auto-respondidas pela
própria formulação. Assemelham-se às
indagações do tipo: “Qual a cor do cavalo
branco de Napoleão?”
São as P que sugerem atividades
mecânicas de transição de frases ou
palavras. Verbos freqüentes aqui são:
copie, retire, aponte, indique, transcreva,
complete, assinale, identifique etc.
São as P que indagam sobre conteúdos
objetivamente inscritos no texto (O que,
quem, quando, como, onde...) numa
atividade de pura decodificação. A
resposta acha-se centrada só no texto.
Estas P são as mais complexas, pois
exigem conhecimentos textuais e outros,
sejam
eles
pessoais,
contextuais,
enciclopédicos,
bem
como
regras
inferenciais e análise crítica para busca de
respostas.
São as P que levam em conta o texto como
um todo e aspectos extratextuais,
envolvendo
processos
inferenciais
complexos.
Estas P em geral têm a ver com o texto de
maneira apenas superficial, sendo que R
fica por conta do aluno e não há como
testá-la em sua validade. A justificativa
tem um caráter apenas externo.
São as P que indagam sobre questões que
admitem qualquer resposta, não havendo a
possibilidade de se equivocar. A ligação
com o texto é apenas um pretexto sem base
alguma para a resposta. Distinguem-se das
subjetivas por não exigirem nenhum tipo
de justificativa ou relação textual.

Impossíveis

Estas P exigem conhecimentos externos ao
texto e só podem ser respondidas com base
em conhecimentos enciclopédicos. São
questões antípodas às de cópias e às
objetivas.

MetalingüísTicas

São as P que indagam sobre questões
formais, geralmente da estrutura do texto
ou de léxico, bem como de partes textuais.
Aqui se situam as P que levam o aluno a
copiar vocábulos e depois identificar qual
o significado que mais se adapta ao texto

EXEMPLOS
 Ligue:
Lilian – Não preciso falar sobre o que
aconteceu.
Mamãe – Mamãe, desculpe, eu menti
pra você.
 Copie a fala do trabalhador
 Retire do texto a frase que...
 Copie a frase corrigindo-a de acordo
com o texto.
 Transcreva o trecho que fala sobre...
 Complete de acordo com o texto.
 Quem comprou a meia azul?
 O que ela faz todos os dias?
 De que tipo de música Bruno mais
gosta?
 Assinale com um x a resposta certa.

 A donzela do conto de Veríssimo
costumava ir à praia ou não?
 Qual a moral dessa história?
 Que outro título você daria?
 Levando-se em conta o sentido global
do texto, pode concluir que...
 Qual a sua opinião sobre? Justifique.
 O que você acha do? Justifique.
 Diante do seu ponto de vista a atitude
do menino diante da velha senhora foi
correta?
 De que passagem do texto você mais
gostou?
 Se você pudesse fazer uma cirurgia
para modificar o funcionamento do seu
corpo, que órgão você operaria?
Justifique sua resposta.
 Você concorda com o autor?
 Dê um exemplo de pleonasmo
vicioso (Não havia pleonasmo vicioso
no texto e isso não fora explicado na
lição)
 Caxambu fica onde? (O texto não
falava de Caxambu)
 Quantos parágrafos tem o texto?
 Qual o título do texto?
 Quantos versos tem o poema?
 Numere os parágrafos do texto
 Vá ao dicionário e copie os
significados da palavra...
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A partir dessa tipologia e da quantificação dos dados, o autor percebeu que nos livros
didáticos predominavam em quase 70% perguntas dos tipos “cópias” e “objetivas”,
responsáveis

pela

proposição

de

atividades

de

transcrição

e

de

decodificação,

respectivamente. Como os tipos de questão do quadro elaborado por Marcuschi estão bem
delimitadas, em alguns momentos da análise recorreremos a essa classificação, por isso
transcrevemos o quadro na íntegra.
Belmiro (2003, 2004a, 2004b), já citada no capítulo anterior, também se interessa pela
discussão de atividades de leitura, enfocando, principalmente, a leitura de textos literários e de
textos visuais. A autora (2004b) percebeu que as propostas de leitura no livro didático de
Língua Portuguesa eram muitas vezes inábeis quanto à formação de um leitor competente,
capaz de reconstruir os diversos sentidos do texto. Em sua análise, Belmiro percebeu ainda
que imagens provenientes de fontes criativas distintas (estilos diferentes, artes distintas) eram
associadas umas às outras em atividades de leitura somente em função do seu conteúdo
temático. O leitor não era informado sobre as especificidades de cada imagem e sobre seus
contextos históricos e culturais. Ao contrário, o leitor deveria ativar estratégias de leitura
centradas na decodificação e em procedimentos primários de compreensão, o que leva a
autora a questionar: “por que a interpretação de textos visuais é trabalhada tal qual a
interpretação de textos verbais? (2004b, p. 59).
Como exemplo de outras pesquisas, temos o trabalho de Conceição (2005), que
concentra sua análise em um mesmo LDP em dois momentos distintos: antes e após ser
revisado por suas autoras e aprovado nas avaliações do PNLD. A autora partiu da seção
“Apresentação da coleção” (uma espécie ou subdivisão do Guia do Professor) para contrapor
a concepção de leitura defendida pelas autoras do livro didático às atividades propostas pelo
livro para a sala de aula. Além de verificar que muitas das alterações feitas na nova edição do
livro didático foram superficiais e que em suma não modificaram o fazer pedagógico do
trabalho com a leitura, a autora percebeu que havia dicotomias visíveis entre as concepções
abraçadas pelo livro e as reais atividades e propostas de leituras. Por exemplo, enquanto na
seção referida era defendido que o docente jamais deveria interpretar de pronto o texto para
seus alunos, sob o risco de impedi-los de se apropriarem do texto e ressignificá-lo, em
algumas atividades ocorriam exatamente o inverso: o próprio livro do aluno trazia “dicas”
próximas aos questionamentos sobre o texto, oferecendo uma interpretação e, por
conseguinte, fechando a possibilidade de novos sentidos.
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Souza1 (2002), por sua vez, também partiu da análise das seções do livro didático onde
são apresentadas as concepções e as orientações principais ao professor. A autora analisou
dois LDP e verificou que, embora tivessem diferentes percepções teóricas, ambos partilhavam
de uma mesma concepção de leitura que se antecipa ao leitor e o imobiliza. Segundo Sousa
(Idem), “no fundo, por mais que os autores digam assumir uma “proposta inovadora” e
insistam em reconhecer o papel ativo do leitor, prevalece, nas atividades propostas, um
modelo de leitura como decodificação, já que o aluno acaba sendo instado a reconhecer o
sentido como estando explicitamente representado no texto”.
De um modo mais estreitamente ligado ao nosso objeto de estudo, Carvalho (2009)
abordou em seu estudo as questões de leitura acerca do gênero tira no livro didático pela ótica
do reconhecimento das teorias linguísticas que embasam as atividades. O autor reconhece que
a leitura das tiras em situações escolares se volta em grande parte para a reflexão
metalinguística, analisando distanciadamente os usos da língua em seus aspectos retóricos,
estilísticos, discursivos e gramáticos. Nos materiais didáticos organizados a partir da década
de 70, quando os quadrinhos começaram a entrar na sala de aula, Carvalho observou que a tira
recebia tratamento diferenciado no livro didático à medida que as teorias linguísticas
sucediam umas às outras nas preferências teórico metodológicas de cada momento, mas que,
contudo, essas atividades tinham em suma os mesmos papeis. Nas palavras do autor:

dentre os papéis identificados no livro didático, destacamos: a)
ilustração e atividade recreativa, sem relação com as outras atividades
propostas de leitura(ver anexo); b) história introdutória ao tema do
capitulo a ser desenvolvido; c) fornecedor de um conjunto de frases
para serem analisadas do ponto de vista gramatical; d) exemplificação
de falas adequadas e inadequadas com a norma culta; e) leitura de
aspectos icônicos presentes no texto não verbal; f) suporte para
atividades de transposição do discurso direto para o indireto; g)
proposta para tema de redação h) observação do uso de termos que
apresenta mais de uma significação; h) observação do funcionamento
de figuras de linguagem nos textos i) observações de fatores
contextuais na análise de texto j) análise lingüístico-discursiva dos
enunciados.
As “funções” que as tiras desempenham no livro didático e que foram percebidas por
Carvalho são bastante semelhantes às que percebemos em nossas observações. De um modo
geral, essas atividades são ilustrativas, recreativas, fruitivas, exemplificadoras das mais
1
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diversas ocorrências lingüísticas e gramaticais, cujas particularidades pretende-se que essas
atividades ajudem a exercitar.
Uma constatação bastante parecida com a anterior também foi feita pelas autoras
POLETTO-LUGLI e NASCIMENTO (2006), que perceberam que os quadrinhos, de uma
forma mais geral, estão disponíveis no livro didático ou para a leitura fruição ou tão somente
para complementar a temática ou o elemento lingüístico estudado na unidade temática. Além
disso, as autoras verificaram que, em muitos casos, não havia nenhuma informação prévia
sobre as personagens da tira, o que, em alguns casos, comprometia totalmente os sentidos do
enunciado. O material analisado foi um livro didático de língua estrangeira — espanhol —,
porém a análise descortinou problemáticas comuns aos materiais de Língua Portuguesa.
Embora tenhamos apenas elencado algumas pesquisas com a leitura no livro didático de
língua portuguesa, reconhecemos que é expressiva a vastidão de estudos sobre o tema, sob
múltiplos recortes e olhares. Concluímos que, se, por um lado, é inviável e quase impossível
organizar um estado da arte que dê conta de tudo o que já foi produzido até agora; por outro
lado, não há como localizar sequer uma pesquisa que problematize o objeto de pesquisa de
modo idêntico ao que propomos nesta dissertação. Sabendo que o enunciado é sempre da
ordem do irrepetível, contribuímos para que esse estado da arte seja cada vez mais múltiplo e
diverso, na medida em que focalizamos o mesmo objeto, mas a partir de nossas
singularidades.
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8 METODOLOGIA

Segundo Bakhtin (2003), o objeto de pesquisa na área das Ciências Humanas é o
próprio ser, expressivo e falante, que nunca coincide consigo mesmo e, por isso mesmo, é
inesgotável em seu sentido e significado. Nossa escolha metodológica pela pesquisa
qualitativa de cunho sócio-histórico acaba por se justificar nessa necessidade que o sujeito de
pesquisa tem de ser apreendido em sua inesgotabilidade, livre das amarras quantificáveis das
equações, dos percentuais e dos gráficos com fins em si mesmos — muito embora, em nossa
pesquisa, a inclusão de números se mostre, eventualmente, um recurso ilustrativo para
depreender a frequência com que certas práticas de leitura são encontradas no livro didático.
A diferença tem sido justamente esse não fim em si mesmo, ou seja, o reconhecimento de que
a exatidão dos dados quantitativos nos conduz apenas a uma assimilação prática — a uma
coincidência da coisa consigo mesma —, para a qual as singularidades do ser não oferecem
quaisquer garantias, uma vez que “o ser que se auto-revela não pode ser tolhido” (BAKHTIN,
2003, p.395). Freitas (2007), situando Bakhtin dentro de uma perspectiva sócio-histórica de
produzir conhecimento, afirma que pensar na pesquisa nas Ciências Humanas a partir de um
viés sócio-histórico implica principalmente compreendê-la como uma relação entre sujeitos,
mediada pela linguagem, onde o sujeito é “percebido em sua singularidade, mas situado em
sua relação com o contexto histórico-social” (FREITAS, 2007, p. 28).
Para Bakhtin (Idem), o texto deve se constituir como dado primário e ponto de partida
para qualquer disciplina das Humanidades, sendo o homem social, que fala e exprime a si
mesmo, o objeto real da pesquisa em Ciências Humanas. No contexto de nossa pesquisa, o
livro didático de Língua Portuguesa é o dado e o ponto de partida e buscamos, orientados por
ele, compreender as práticas discursivas que envolvem a leitura no meio escolar. Na tentativa
de responder às nossas questões de pesquisa e acessar essas práticas, elegemos o modelo de
pesquisa documental, compreendendo o documento livro didático como um meio pelo qual se
expressa o poder social (May, 2004), desvelando conhecimentos sobre “as sociedades nas
quais os escritores escrevem e os leitores lêem” (Agger apud May, 2004, p. 214).
O corpus da nossa pesquisa foi constituído por todas as tirinhas, acompanhadas ou não
de atividades de leitura, incluídas em quatro livros didáticos de Língua Portuguesa de
coleções distintas, destinadas à quinta série (sexto ano) do Ensino Fundamental.
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Organizamos a escolha dos quatro exemplares obedecendo a seis critérios. Em primeiro
lugar, na tentativa de produzir conhecimentos que respondessem a questões específicas do
ensino público, pré-selecionamos apenas as coleções aprovadas na avaliação do PNLD/2008,
programa institucional que tem por finalidade selecionar volumes para escolha final dos
docentes da rede pública de ensino. Como segundo critério, nos interessou optar não pelo
exemplar destinado ao uso dos alunos, mas pelo Manual do Professor, pois somente por
intermédio dele poderíamos recuperar as orientações do Guia do Professor e, em casos que se
fizessem necessários, as chaves de resposta sugeridas para algumas atividades de leitura.
Embora o Programa tenha aprovado vinte e quatro coleções, não tivemos acesso a uma
parte delas, até por conseqüência do sistema de distribuição dos livros para escolha. A cada
período de avaliação, o corpo docente de cada escola deve receber antecipadamente o guia do
PNLD e, a partir das resenhas publicadas, eleger algumas coleções para apreciação, que são
enviadas posteriormente. Como somente algumas coleções chegam a cada instituição,
crescem as possibilidades de uma ou várias delas não serem escolhidas entre as escolas de
uma cidade ou mesmo região. Dessa forma, ficamos restritos às coleções disponíveis na
localidade onde ocorreu a pesquisa, sendo esse, de certa forma, o terceiro critério de escolha.
Como quarto critério, dentre as coleções pré-selecionadas e disponíveis, elegemos as
que, pelo menos de modo superficial, partilhassem ou sinalizassem com uma concepção de
leitura como ato de interação, como acontecimento na e da vida de sujeitos históricos, sociais
e dialógicos e também como espaço onde esses sujeitos constroem e reconstroem sentidos
interlocutivamente. Uma vez que nos propomos a considerar também a consonância entre a
concepção de leitura veiculada no guia para o docente e as práticas reais de leitura propostas
no livro, era necessário que as coleções partilhassem de uma concepção de leitura próxima à
nossa, do contrário, veríamos os livros por meio das lentes de outros referenciais teóricos,
com pouco conhecimento de causa e, provavelmente, correndo o risco de cobrar resultados
aos quais os autores dos livros não se propuseram a atingir.
O quinto aspecto levado em consideração também dizia respeito às escolhas efetuadas
pelos autores dos livros, no sentido de que esperávamos que, nas coleções selecionadas, a
proposta de leitura do Guia do Professor contemplasse textos em linguagens diversas, uma
vez que o gênero discursivo envolvido na nossa pesquisa de leitura (a tirinha) é composto em
grande parte pela linguagem visual, o que também requer estratégias de leitura diferenciadas.
Esse critério se apresentou mais como uma delimitação da pesquisa do que como critério de
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eliminação, já que os livros em geral já possuem essa consciência de que a linguagem é
constituída por múltiplas modalidades, sendo a visual a mais reconhecida.
Por fim, escolhidas as quatro coleções de LDP, restou como sexto e último critério o
afunilamento do corpus, que foi possibilitado pela eleição de apenas um volume de cada
coleção. Nesse caso, escolhemos o primeiro volume, destinado à quinta série1 do Ensino
Fundamental. Após aplicar os critérios referidos, chegamos à escolha dos cinco exemplares a
seguir:

 Livro 1 — Projeto Araribá: Português, 5º série, obra coletiva, concebida e
produzida pela Editora Moderna, 2006 (primeira edição).
 Livro 2 — Tecendo Linguagens, 5º série, de Tania Amaral Oliveira, Elizabeth
Gavioli, Cícero de Oliveira e Lucy Araújo. Editora IBEP, 2006 (primeira edição).
 Livro 3 — Tudo é linguagem, 5º série, de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera
Marchezi. Editora Ática, 2006 (primeira edição).
 Livro 4 — Português: linguagens, 5º série, de William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães. Editora Atual, 2006 (quarta edição).

Constituímos o corpus a partir de todas as tirinhas constantes no material analisado,
totalizando 137 tirinhas, acompanhadas ou não de atividades de leitura, assim distribuídas: 46
textos no livro Projeto Araribá, 18 em Tecendo linguagens, 15 em Tudo é Linguagem e, por
último, o livro Português: linguagens, com 58 textos. Inicialmente, os textos poderiam ser
divididos em dois grupos: o primeiro composto por tiras abordadas a partir de atividades de
leitura, independente da natureza dessas atividades e o segundo, em menor número,
constituído por tiras não associadas diretamente a questionamentos, mas inseridas em seções
específicas (do tipo divirta-se), que objetivam somente a leitura-fruição do gênero ou ainda
em contextos onde, apesar de ter uma finalidade didática, a inserção do texto não está ligada
ao cumprimento de nenhuma atividade. Optamos por não excluir esse segundo grupo pelo
fato de que, como veremos a seguir, existe mesmo quando não há atividades formalizadas
existem objetivos para essa leitura, mesmo para a leitura-fruição. Decidimos então também
1

Embora a nomenclatura já houvesse sido alterada para sexto ano, todos os livros analisados nessa edição do
PNLD ainda estavam adequados à antiga denominação, quinta série, motivo que nos faz referimo-nos a esses
livros como sendo de quinta série.
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comentar esses casos, visto que nos auxiliam a compreender o contexto do trabalho do livro
didático com esse gênero.
Para que fosse possível visualizar os dados com maior clareza e em sua totalidade,
organizamos as informações principais sobre cada tirinha e suas atividades em esquemas ou
tabelas de dados. A princípio, o objetivo da confecção dessas tabelas era somente nos oferecer
um primeiro olhar geral sobre os dados da pesquisa, e não necessariamente constar como
parte da análise. No entanto, percebemos que o próprio processo de organizar os dados e
eleger quais informações seriam priorizadas implicava em escolhas sobre o recorte do corpus,
já que a partir dessa ação seria possível definir os principais aspectos do trabalho com a
leitura nos livros didáticos. Os esquemas foram incluídos no final desta dissertação, em
anexo.
Primeiramente os dados foram tabelados e identificados por livro, autor, personagem,
página e seção do LDP onde são veiculados, uma forma de facilitar a localização dos textos
no livro. Em especial, optamos por informar a seção onde cada texto foi veiculado.
Normalmente, cada unidade ou capítulo do livro didático é dividido em unidades menores —
as seções — que priorizam aspectos diferentes do estudo da língua, como leitura, produção de
textos, aspectos gramaticais ou lingüísticos. Portanto, reconhecer que lugares a tira tem
ocupado no LDP nos ajudou a depreender inicialmente, pelo menos em parte, com quais
objetivos esses textos são lidos.
Em seguida, a fim de garantir maior objetividade, reproduzimos as ações solicitadas em
cada atividade e as respectivas sugestões de resposta e/ou anotações adicionais, somente
quando eram necessárias. Cada conjunto formado pela tira e suas atividades foi numerado e
denominado na análise Enunciado x, por exemplo. Na maioria dos casos as tabelas trazem
somente as ações implicadas em cada atividade de leitura, separadas entre si por ponto e
vírgula, mas em alguns casos, para que não houvesse nenhuma perda de sentido em questões
específicas, transcrevemos literalmente a atividade e/ou as sugestões de resposta, trazendo
inclusive a letra e número pelos quais foram identificadas no livro didático. Fizemos isso, por
exemplo, quando as respostas eram particularmente restritas a um único sentido, às vezes
discutível ou passível de erro. No entanto, a forma de organização das tabelas obedeceu a
inquietações próprias do começo da pesquisa, percebendo-se depois que outras atividades não
detalhadas na época abriam possibilidades de discussões mais amplas. Por esse motivo, nem
todas as atividades detalhadas no esquema foram efetivamente tratadas no corpo da análise.
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Assim, o critério de análise dos enunciados foi a maior representatividade dos aspectos
discutidos.
Após a elaboração das tabelas e da análise geral do corpo de dados, encontramos
algumas características recorrentes nas questões de leitura, que consistiam em aspectos
problemáticos observados no encaminhamento dessas atividades. Logo, percebemos ser esses
aspectos nossas categorias de análise, entendidas por Chizzotti (2006) como
um conceito ou atributo, com um grau de generalidade, que confere unidade
ao agrupamento de palavras ou a um campo do conhecimento, em função da
qual o conteúdo é classificado, quantificado, ordenado ou qualificado. (p.
117)

Ainda de acordo com o autor (Idem) a eleição de categorias deve ser fundamental para
se atingir os objetivos e as questões de pesquisa delimitadas e depende das particularidades
dos dados. No nosso caso, como estivemos voltados para os entraves que essas atividades
poderiam gerar para o exercício da leitura como prática situada, crítica, e reflexiva, em
contraponto às propostas idealizadas que se encontram no Guia do Professor, definimos como
categorias não lexemas ou segmentos (como Chizzotti exemplifica), mas atitudes,
comportamentos recorrentes nas questões de leitura, a nosso ver problemáticos. Assim,
percebemos que emergiram dos dados sete categorias de análise, que listamos a seguir:
1. Atividades excessivamente voltadas para a análise linguística/textual
2. Atividades que restringem ou anulam as possibilidades de leitura
3. Atividades que não fornecem de antemão informações prévias sobre as
personagens e o enredo.
4. Atividades que não apresentam clareza na abordagem do gênero.
5. Ausência de atividades.
6. Atividades que não solicitam estratégias adequadas para a leitura da imagem.
7. Atividades que não solicitam o posicionamento crítico.

A análise dos dados, como veremos adiante, foi segmentada em três capítulos. No
primeiro deles apresentamos os objetivos para o trabalho de leitura em cada LDP, juntamente
com os principais indícios de concepções teórico-metodológicas e outras informações que se
façam necessárias. Todas as observações desse capítulo são provenientes dos Guias do
Professor e buscam responder à primeira questão específica de nossa análise. No capítulo
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seguinte analisaremos alguns enunciados pré-escolhidos de acordo com o caráter de maior
representatividade das ações definidas como categorias de análise. Por último, embora não
tenhamos por meta comparar as quatro obras entre si, nos dedicaremos à descrição dos pontos
de contato e de distanciamento entre a proposta de cada GP e as atividades de leitura que são
elaboradas no material didático. A partir desses dois capítulos procuraremos responder a
terceira e a quarta questão de pesquisa, não de forma respectiva, mas construindo as nuances
de cada resposta no decorrer do texto.
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9 SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM A LEITURA NO GP

9.1 LIVRO 1 — PROJETO ARARIBÁ

O Guia do Professor aponta como prioridade a formação de leitores e produtores de
textos orais e escritos, ressaltando que essa premissa orienta e sustenta o trabalho proposto em
todo o livro didático. Como concepção de linguagem, o guia esclarece que a coleção está
organizada seguindo uma concepção de língua apoiada na interação do aluno com o outro,
identificado como o professor ou o colega, e com o objeto, que seria a língua escrita. Por
intermédio das três práticas fundamentais para o ensino de Língua Portuguesa segundo os
PCN (prática de escuta e leitura dos textos, de produção de textos orais e escritos e de análise
lingüística), se espera “formar sujeitos usuários da linguagem com condições de assumir a
palavra, participando das práticas sociais referidas” (PROJETO ARARIBÁ, Guia do
Professor, p. 51).
Em decorrência da concepção de linguagem escolhida, segundo o GP, o texto é
escolhido como unidade fundamental de ensino de português. Em relação ao texto, o guia traz
noções da Linguística Textual para explicar o conceito de tipologias e o papel dos modelos no
processamento textual. Quanto à leitura, ao contrário de uma recepção passiva, é reconhecida
a atitude ativa do leitor ao utilizar seus conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo no
processo de compreensão. A leitura seria um processo do qual participariam o texto e o leitor
com suas expectativas e conhecimentos prévios.
As seqüências didáticas destinadas ao trabalho com a leitura são orientadas pela
identificação e recuperação de informação, pela interpretação do texto e pela reflexão. O GP
toma também como orientação o desdobramento desses domínios nos cinco níveis de
proficiência em leitura estabelecidos pela equipe do Pisa2 2000. Para os autores do LDP, o
objetivo das atividades de leitura seria, então, propor atividades que solicitem do aluno
operações referentes aos diferentes níveis dos três domínios da compreensão leitora, os quais
apresentamos no quadro a seguir:
1

A coleção “Projeto Araribá” não é assinada por nenhum autor específico, sendo caracterizada, de acordo com a
ficha catalográfica, como uma obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna.
2
O Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) é um programa que avalia sistemas educacionais de
sessenta e cinco países, dentre esses o Brasil. A avaliação se dá por meio da aplicação, a cada três anos, de
provas para alunos na faixa etária dos quinze anos e procura testar a capacidade dos alunos de refletir e construir
hipóteses a partir de suas próprias experiências e saberes.
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NÍVEL

IDENTIFICAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA
INFORMAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

REFLEXÃO

1

Localizar uma ou mais partes
independentemente
de
informação
explicitamente
apresentada. Tipicamente, a
informação
requerida
está
apresentada proeminentemente e
há
pouca
ou
nenhuma
informação competindo com a
informação requerida. O leitor é
explicitamente direcionado a
considerar os fatores relevantes
na questão e no texto.

Reconhecer o tema principal ou
o propósito do autor em textos
sobre
tópico
familiar.
Tipicamente
a
informação
requerida
está
apresentada
proeminentemente e há pouca ou
nenhuma
informação
competindo com a informação
requerida.
O
leitor
é
explicitamente direcionado a
considerar os fatores relevantes
na questão e no texto.

Fazer conexão simples entre as
informações no texto e
conhecimentos simples do
cotidiano.
Tipicamente
a
informação requerida está
apresentada proeminentemente
e há pouca ou nenhuma
informação competindo com a
informação requerida. O leitor
é explicitamente direcionado a
considerar
os
fatores
relevantes na questão e no
texto.

Localizar uma ou mais partes de
informação,
podendo
ser
necessário o uso de inferência e
a consideração de diversas
condições.

Reconhecer a idéia central de um
texto, entendendo relações e
construindo significados no
contexto de partes limitadas de
texto quando a informação não
está proeminente e o leitor
precisa fazer inferências básicas.
Efetuar comparação ou contraste
a partir de uma característica
apresentada no texto.

Fazer
comparações
ou
diversas conexões entre o
texto
e
conhecimentos
externos
derivados
da
experiência
ou
atitudes
pessoais.

Localizar e, em alguns casos,
reconhecer a relação entre
diversas partes de informação
que
contemplem
múltiplas
condições.
Lidar
com
informações concorrentes ou
com outros obstáculos, tais como
idéia oposta às expectativas ou
expressões
que
contenham
duplas negativas.

Integrar diversas partes de um
texto de modo a identificar uma
idéia central, entender uma
relação e construir o significado
de uma palavra ou expressão.
Comparar,
contrastar
ou
categorizar a partir de diversas
características.
Lidar
com
informações concorrentes ou
outros obstáculos textuais.

Fazer conexões, comparações,
dar explicações, ou avaliar
característica presente em um
texto.
Demonstrar
entendimento acurado do texto
em relação a conhecimentos
familiares
ou
considerar
conhecimento menos familiar
para
estabelecer
relacionamento com o texto
em um sentido mais amplo.

Localizar e organizar diversas
partes
relacionadas
de
informação.

Interpretar o significado de
nuances da linguagem em parte
do
texto
a
partir
de
considerações sobre o texto
completo. Entender e aplicar
categorias em contextos não
familiares.
Mostrar
entendimento acurado de textos
longos ou complexos, com
conteúdos ou forma que podem
ser não familiares.

Usar
conhecimento
formalizado ou público para
fazer hipótese ou avaliar
criticamente um texto. Mostrar
entendimento acurado de
textos longos ou complexos,
com conteúdos ou forma que
podem ser não familiares.

Localizar e organizar diversas
partes
profundamente
relacionadas de informação.

Demonstrar
entendimento
completo e detalhado de textos
cujos conteúdos ou forma sejam
não familiares. Lidar com
conceitos contra-intuitivos.

Avaliar
criticamente
ou
construir hipóteses a partir de
conhecimento especializado.
Lidar com conceitos contraintuitivos.

2

3

4

5
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9.2 LIVRO 2 — TECENDO LINGUAGENS

Para os autores, o objetivo central da coleção Tecendo Linguagens é contribuir para a
formação da “escola cidadã”, idealizada por Paulo Freire: uma escola “menos burocrática,
mais humanizada, politizada, alegre e comprometida com os interesses e a necessidade de
toda a comunidade escolar” (OLIVEIRA; GAVIOLI; et al, 2006. Manual do Professor, p. 04).
Provavelmente ancorados nesse ideal de escola, os autores reconhecem, logo nas primeiras
linhas do Guia, que o professor tem autonomia para dar o direcionamento que quiser às suas
aulas, ainda que sejam estas mediadas pelo livro didático. Existe um cuidado especial em
reafirmar periodicamente em todo o texto que as seqüências didáticas elaboradas pelos
autores podem e devem ser adaptadas à realidade de cada situação de ensino, uma vez que só
seria possível ao livro didático dar conta de um público amplo.
O Guia se propõe a contribuir com o educador, situando-o nas “inovações” do estudo da
língua e da linguagem trazidas de fontes diversas como a Sociolingüística, novas teorias da
comunicação, teorias sobre gêneros textuais e oralidade, perspectivas do letramento, além de
conceitos da Psicologia e outros. O estudo da língua é entendido como “o estudo dos
processos de interações verbais e não-verbais que ocorrem num contexto histórico-social,
sendo determinado por ele”. São trazidos três nomes principais que ancoram uma noção de
ensino voltada para os contextos sociais, históricos e culturais do sujeito: Vygostky, Bakhtin e
Gardner, embora tenhamos percebido que a teoria das inteligências de Gardner, de cunho
iminentemente cognitivo, só serviu, no Guia, para exemplificar que as pessoas aprendem de
formas distintas.
Bakhtin também é citado na conceituação de língua e linguagem como fato social, não
neutro, trazida para a vida por intermédio de sujeitos situados sócio-histórico e
dialogicamente. É ressaltado que não faz sentido, portanto, estudar a língua desligada da vida
e do contexto real da enunciação. Os autores incorporam ao Guia conceitos bakhtinianos
praticamente em todas as áreas de conceituação: língua e linguagem, escrita, texto e gênero
textual, mas não há referências ao autor no capítulo sobre leitura.
Os parâmetros para o trabalho com a leitura são os estabelecidos pelos PCN e os níveis
de leitura estabelecidos pelo Pisa (também elencados pelo GP do Livro 1), sendo também
sugeridas as estratégias de leitura propostas por Solé (2003). Em relação às atividades de
leitura, os autores esclarecem que
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são propostas diversas abordagens de leitura, embora predomine o sistema
de perguntas e respostas, método muito utilizado pelos educadores. Além de
questões objetivas, há questões de caráter subjetivo com a intenção de captar
as primeiras emoções e idéias que um texto desperta no leitor, dando
condições aos alunos de expor seus pontos de vista, seus sentimentos, sua
maneira particular de ver e entender o mundo. (OLIVEIRA; GAVIOLI et

al, 2006. Manual do Professor, p. 18)
Um ponto bem discutido no Guia são as respostas apresentadas no exemplar do
professor. Têm-se a consciência de que a chave de resposta em si delimita a multiplicidade de
leituras e que, para serem adequadas à proposta didático-pedagógica adotada pela equipe,
essas respostas precisariam ser repensadas. Em meio ao impasse, os autores optaram por
solicitar a outros leitores que escrevessem suas respostas para serem publicadas no livro,
assim o professor teria acesso a posicionamentos diferentes que poderiam ampliar a
compreensão do docente e, consequentemente, sua aceitação às compreensões divergentes dos
alunos em suas singularidades. A equipe deixa o professor à vontade, inclusive, para se opor
às respostas, mas não reconhece que alguma dessas leituras possa estar errada ou seja muito
difícil de ser aceita como adequada, o que — veremos ainda — de fato acontece!
Em princípio, parece ser uma boa saída, mas ainda carece de aperfeiçoamento. Os
autores afirmam que as respostas foram elaboradas em parte por eles, em parte por outros
leitores, mas não esclarece que tipo de leitor é esse (se estudantes, se outros professores) nem
deixa claro em que momento as respostas são elaboradas pela equipe ou não. Ainda, para cada
resposta existe apenas uma sugestão de resposta, o que também unifica o que poderia ser
diverso se, por exemplo, em perguntas que exigissem habilidades interpretativas fossem
apresentadas duas ou mais sugestões de resposta de leitores distintos.
A respeito da reflexão sobre o uso da língua, a equipe critica os exercícios mecânicos
que são muitas vezes propostos em meio à total descontextualização, sem que seja permitido
ao aluno refletir sobre a língua por intermédio de situações reais e de textos que estejam
próximos ao seu círculo de leituras. É entendido que os alunos devem partir de um texto,
observando como é estruturada sua composição, atuando sobre eles ao ampliar idéias,
suprimir ou substituir palavras, preencher lacunas vazias deixadas pelo professor ou autor do
material didático (exercícios do tipo “close”) ou deslocar termos nas frases, compreendendo
dessa forma a dinamicidade da produção textual. Muito embora também sejam essas
estratégias válidas, se não forem cuidadosamente elaboradas elas abrem espaços consideráveis
para que se perpetuem antigos erros, os temíveis exercícios mecânicos de cópia, substituição e
preenchimento.
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Por último, de uma forma análoga ao que foi debatido quanto à reflexão sobre os usos
da língua, a equipe de autores também reforça a validade de trazer a noção de gêneros textuais
para a sala de aula para o desenvolvimento de habilidades de leitura. Entretanto deve ficar
claro para o professor que os gêneros não serão servidos como pretexto (ou “tira-gosto”) para
o ensino de determinado conteúdo escolar, muito embora a inserção desses gêneros não seja
gratuita. Apesar de nem de longe contemplar todas as hipóteses de entrada do gênero textual
no LDP, os autores justificam a não gratuidade desse processo porque
é conhecida a importância da apresentação, aos alunos, de mais de um texto
do mesmo gênero, que lhe seja significativo, quando a intenção é que haja
um estudo mais aprofundado de determinado gênero textual ou quando se
solicitará ao aluno que produza um texto de autoria. (Idem, p. 16)

9.3 LIVRO 3 — TUDO É LINGUAGEM

Ao contrário dos autores do Livro 2, que delimitaram como objetivo contribuir para a
formação de uma escola cidadã, no livro Tecendo Linguagens o objetivo principal é voltado
inteiramente para o aluno e suas práticas. Assim, o livro destina-se a contribuir para a
“formação do indivíduo que domine os caminhos da linguagem para se tornar um
leitor/produtor crítico de textos, autônomo e proficiente, consciente de suas escolhas de
linguagem que possam atender seus propósitos de comunicação” (BORGATTO; BERTIN;
MARCHEZI, 2007. Manual do Professor, p.04). Em conformidade com os PCN, os gêneros
textuais são considerados o eixo principal e norteador das práticas didáticas do livro,
desencadeando momentos de estudo e de reflexão a respeito da leitura, escuta, produção
textual oral e escrita, reflexão e análise lingüística.
Em pelo menos quatro seções do Guia a equipe reafirma que na atual modernidade o
domínio de novas linguagens é essencial ao indivíduo em suas práticas essa parece ser a
grande aposta da proposta didática do livro. Entretanto, as poucas teorias solicitadas e citadas
no texto se concentram quase sempre no domínio da linguagem oral e escrita. Por exemplo,
ao recorrer à noção de letramento os autores não consideram a existência dos
multiletramentos; antes, definem o conceito apenas como “um conjunto de práticas sociais
que usam a escrita” (Idem, p.3).
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Outro conceito importante é a dialogicidade, colocada par a par com a intertextualidade1
e a interdisciplinaridade. Entende-se o diálogo como condição parra o desenvolvimento da
criticidade em situações de interação com o outro e também propriedade fundamental na
interlocução entre texto e leitor. Não há no texto uma afirmação clara a respeito de quais
teorias lingüísticas teriam embasado o projeto didático do livro, mas os autores recorrem a
alguns pesquisadores da teoria cognitiva e ao conceito de procedimentos metacognitivos.
O trabalho de leitura e interpretação de textos parte não de parâmetros do Pisa ou dos
PCN, mas de níveis de abordagem do texto (em referência à dissertação de mestrado de uma
das autoras) ou ainda níveis de proficiência, os quais seriam:
 Compreensão imediata: seria o entendimento da superfície do texto, de seus
sentidos literais. Estariam incluídas nesse nível as ações de localização de
informações, compreensão das unidades significativas do texto, reconhecimento da
modalidade da linguagem por meio de intencionalidades explícitas e, por fim, a
identificação do gênero textual em que se configura o enunciado.
 Compreensão propriamente dita: Em um nível mais profundo, inclui,
principalmente, a inferenciação justificada ou fundamentada por elementos do texto.
Além disso, a reordenação de idéias explícitas e implícitas, relação dos elementos do
texto com dados do universo do leitor, reconhecimento dos processos discursivos
(argumentativos, informativos, estéticos etc.), percepção das intenções explícitas e
subentendidas e, por último, reconhecimento de efeitos de sentido produzidos pelas
escolhas linguísticas e estilísticas do autor.
 Extrapolação e crítica: Esse nível, mais aprofundado que os demais, pressupõe o
posicionamento crítico do sujeito-leitor a respeito do texto e o exercício da apreciação
crítica do tema, dos argumentos, da intenção comunicativa etc.
Mais uma vez em contraposição ao que foi percebido no Livro 2, os autores de Tudo é
Linguagem não questionam suas práticas, deixando de discutir práticas problemáticas como as
sugestões de resposta no Manual do Professor. Em relação ao que foi efetivamente elaborado
para o aluno, há um movimento recorrente no sentido de minimizar a responsabilidade de
comprometimento dos autores com a orientação teórico-metodológica adotada a partir de
modalizadores como, por exemplo, em relação ao ensino de conteúdos lingüísticos: “Cuidou-

1

Nas discussões bakhtinianas faz-se distinção entre esses termos.
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se para que, sempre que possível, o conceito seja construído a partir da análise e da reflexão
do aluno sobre usos reais para depois se proceder à descrição gramatical” (BORGATTO;
BERTIN; MARCHEZI, 2007. Manual do Professor, p.14).

9.4 LIVRO 4 — PORTUGUÊS: LINGUAGENS

Lançada em 1998, essa coleção está em sua quarta edição e, no GP, os autores apontam
algumas das medidas básicas que orientaram a revisão, ampliação e atualização do material.
Entre essas medidas estão a revisão dos objetivos do curso de Língua Portuguesa, a
reavaliação do peso de conteúdos tradicionalmente supervalorizados no ensino, a criação de
situações concretas de interação discursiva e a abordagem da língua e da linguagem voltadas,
em última instância, para aspectos textuais e discursivos. É sugerido que a leitura, a produção
de textos e os estudos gramaticais devam ser abordados por meio de uma perspectiva textual e
enunciativa da linguagem, vendo a língua como instrumento de comunicação, ação e
interação social.
No capítulo destinado à leitura não existem direcionamentos específicos para o livro
didático, mas sim uma preocupação em orientar o docente na abordagem e no incentivo da
leitura como um todo, dentro e fora da sala de aula. De um modo geral, o GP envolve-se mais
no aconselhamento e na atualização do professor com tendências mais recentes no tratamento
do texto, da gramática e da leitura, entre outros — o que não é ruim, mas, no nosso caso,
dificultou a localização de certas informações.
Ainda assim, pudemos encontrar objetivos mais específicos no plano de curso das
quatro unidades presentes no livro. Cada plano está dividido em três lacunas destinadas
respectivamente aos objetivos, aos conteúdos e aos textos a serem trabalhados em cada
capítulo. Percebemos que, nos quatro planos, ao contrário dos demais, os objetivos referentes
à leitura são os mesmos, a saber:


Desenvolver estratégias de leitura: índices de previsibilidade, explicitação do

conteúdo implícito, levantamento de hipóteses, relações de causa e conseqüência, de
temporalidade e espacialidade, transferência, síntese, generalização, tradução de
símbolos, relações entre forma e conteúdo, etc.
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Desenvolver habilidades de leitura de textos não verbais



Debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão,

opinião e argumentação orais.


Ler por prazer (CEREJA, MAGALHÃES, Guia do Professor, p.24)

No capítulo a seguir, nosso foco será mantido sobre as atividades de leitura que são
efetivamente encaminhadas no livro didático, discutindo aspectos problemáticos que são
recorrentes nos dados da pesquisa.
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9 ASPECTOS DAS ATIVIDADES DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE
LÍNGUA PORTUGUESA

9.1

ATIVIDADES

EXCESSIVAMENTE

VOLTADAS

PARA

A

ANÁLISE

LINGUÍSTICA/TEXTUAL

O aspecto que mais se tornou visível durante a pesquisa foi justamente o excessivo peso
do conteúdo lingüístico que é colocado sobre um enunciado breve e ao mesmo tempo muito
complexo como a tirinha. É fato que, ao entrar na sala de aula, o gênero discursivo se
escolariza: sua finalidade — além de atender às necessidades da esfera de comunicação
discursiva que o gerou — passa a também a ser a instrumentalização dos leitores para futuras
situações reais de interação. Além disso, uma vez que o estudo da gramática por si perdeu
espaço nas propostas pedagógicas, tornou-se fundamental a entrada de textos autênticos no
ensino de Língua Portuguesa para dar sentido a uma análise que ficava, no nível da frase,
descolada do mundo da vida. Dessa forma, não seria prudente nem justo simplesmente criticar
o uso dos textos a serviço do estudo linguístico. Mais uma vez, concordando com Geraldi
(1997), o texto como pretexto não é o problema em si, e sim a ilegitimidade e diríamos
também o desequilíbrio que existe no uso do texto.
Podemos perceber esse peso do conteúdo escolar na atividade abaixo:
Enunciado 79
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O exemplo acima, retirado do livro 3, é relativamente comum entre o corpus analisado.
Aqui percebemos que o único foco da atividade é substituição de um elemento presente no
texto por outros que lhe sejam equivalentes. O enunciado torna-se apenas o receptáculo de
uma expressão a ser analisada e para isso qualquer frase isolada desempenharia o mesmo
papel.
No GP do Livro 2, os autores discutem a validade do ensino de gramática da escola,
ressaltando que a questão não é aboli-lo ou não da sala de aula, mas sim encontrar um meio
termo, na tentativa de contribuir para um manejo mais consciente e intencional da língua, por
intermédio do reconhecimento de sua estrutura e da forma como esta pode ser útil aos
interesses e demandas do enunciador. Mas, segundo os autores,

isso só será possível se os conceitos forem trabalhados adequadamente, ou
seja, por meio da prática de reflexão sobre a ação (emprego da Pedagogia do
Porquê), tendo como unidade básica de análise diferentes textos que
circulam ao redor do aluno. Consideramos, portanto, que não se devem
desprezar os conceitos gramaticais no ensino da Língua Portuguesa. É
imprescindível,
no
entanto,
evitar
incontáveis
exercícios
descontextualizados, na maioria das vezes inúteis (grifo nosso), visto que o
aluno só constrói e aplica um determinado conceito quando é capaz de fazer
relações entre o que já sabe com o que está aprendendo. (OLIVEIRA;
GAVIOLI et al, 2006, p.29 (Guia do Professor))

Os autores enfatizam mais de uma vez a necessidade da contextualização para o estudo
da língua, o que, de fato, é válido. Porém se o simples ato de trazer para a sala de aula um
enunciado concreto e próximo dos interesses e das demandas dos alunos, analisando suas
partes independentemente do todo, atentando para aspectos puramente formais da língua fosse
todo o necessário para resolver o problema do estudo da língua em sala de aula, já haveríamos
encontrado a "solução" há um bom tempo e hoje ainda não se falaria sobre o texto como
pretexto. Certamente também não haveria tantos pesquisadores problematizando sobre o que
poderia ser feito para que nossos alunos alcançassem o patamar de leitores críticos,
comprometidos e conscientes dos recursos de sua língua.
O que tem sido visto, no entanto, são incontáveis exercícios contextualizados, na
maioria das vezes inúteis diante da imensa complexidade de cada enunciado, com seus
sentidos que permanecem imóveis, sem que o livro dê conta disso. No próprio livro 2 são
nove tirinhas a partir das quais só se requer a retirada de termos, a cópia, a seleção de
sinônimos, o grifo etc. Dos dezoito enunciados selecionados nesse livro, nove tinha
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exclusivamente atividades dessa natureza, enquanto os demais, com exceção de um apenas,
trazia uma parcela dessas atividades entremeada com perguntas sobre outros conteúdos
discutidos na unidade (sentido figurado e literal, tempos da narrativa, entre outros) e /sobre o
sentido mais superficial do texto.
Vale reconhecer que o recorte de nossa pesquisa não nos permite ver como essas
atividades são elaboradas a partir de outros gêneros, como o conto ou o trecho de um romance
(bastante comuns em livros didáticos de língua portuguesa), o que não nos autoriza a
generalizar e afirmar que todas as atividades de leitura do LDP sofrem do mesmo mal.
Entretanto, podemos tomar a tira como um exemplo representativo. Provavelmente seria mais
evidenciável o erro de, em meio a um conto de um autor reconhecido, solicitar somente ações
de localização e análise de categorias linguísticas quando tantos outros conhecimentos
poderiam ser trabalhados; de igual forma, abordar um texto não verbal ou puramente artístico
poderia ser desencorajador. Entretanto, com a tira cômica parece existir certa permissividade,
justamente pelos aspectos “facilitadores” que discutimos anteriormente e que tornam esse
gênero um alvo fácil das questões linguísticas.
Antes dos PCN, os materiais didáticos utilizavam sem constrangimentos frases e
períodos soltos para o estudo dos mais diversos temas do estudo da língua. Hoje é preciso
inovar, tomar de vez o contexto sócio-histórico e cultural pela mão e trazê-lo até a sala de
aula. Mas, tomando por base o que tem sido feito a partir de gêneros discursivos como a
tirinha, poderíamos dizer que estamos atualmente em um novo patamar, o da “frase ilustrada”,
uma contextualização bonita que na prática oferece somente uma sombra confortável ao
exercício das mesmas práticas de ensino?
Embora na maioria dos casos o comprometimento com o estudo de elementos
linguísticos seja evidente, com questões especialmente destinadas a ele, também é possível
encontrar casos de “camuflagem”. No enunciado 12, a tirinha de Frank e Ernest ilustra
planetas do sistema solar, personificados, conversando uns com os outros e aparentemente
caçoando do planeta terra:
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Enunciado 12

Na questão b se pede que o leitor imagine, deduza ou opine sobre como devem ser os
habitantes dos quais a Terra reclama. É interessante notar que, como não há um contexto
maior, essa definição pode variar de acordo com o que o aluno entenda como sendo a queixa
do planeta. A reclamação pode ser referente à violência e às guerras; ao desmatamento; à falta
de solidariedade com o próximo; à poluição; à ameaça nuclear ou ao desrespeito ao meio
ambiente como um todo. O que vai determinar a resposta é a realidade mais próxima ao leitor,
aquela que em sua opinião seja a dominante entre as queixas da Terra. São perguntas valetudo, para as quais qualquer resposta pode ser pertinente. O leitor pode, por exemplo, dizer
que os habitantes são limpos, cheirosos e vaidosos, usando muitos produtos que poluem o
meio ambiente.
O problema é que, para a execução da tarefa, isso pouco ou nada importa, visto que a
obrigação maior do leitor é utilizar determinantes do substantivo. Essa imposição compromete
todo o possível esforço criativo, interpretativo, imaginativo do leitor, porque de perto sempre
lhe espreitarão os determinantes do substantivo, reclamando seu quinhão de direito.
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9.2 ATIVIDADES QUE RESTRINGEM OU ANULAM AS POSSIBILIDADES DE
LEITURA

Quando falamos na restrição de leituras nos referimos a duas abordagens comuns nos
livros pesquisados. O primeiro deles é limitar a compreensão dos sentidos do texto a uma só
possibilidade e o segundo é simplesmente não oferecer nenhum espaço à compreensão dos
sentidos. Voltando ao enunciado 79, que foi discutido na subseção anterior, é possível
entender a crítica velada, ou nem tanto, à instituição escolar e seus meios burocráticos de
medir o saber. Até ingenuamente, esse sarcasmo da personagem não parece incomodar os
autores, representantes simbólicos de uma conjuntura escolar maior. Como não existe o
compromisso de dar conta desse sentido e de nenhum outro, tão somente o estudo ligeiro da
expressão “por que” e a sua substituição por outra expressão, não há com o que se importar.
Deveria constituir papel da escola munir os leitores de criticidade suficiente para reagir
a esse arrebanhamento, questionando práticas sociais rançosas até mesmo na tentativa de
construir novos paradigmas. No entanto, em inúmeros exemplos observados no corpus, foram
perdidas excelentes oportunidades1.
Frequentemente, a ironia da tira, bem como acontece com a charge e o cartum,
tensiona os fios dos discursos que circulam na sociedade atual, muitas vezes já tensos e
igualmente ricos para a reflexão.

De uma forma geral, sem nos prender a exemplos

específicos, as tiras lidas durante a pesquisa fomentariam excelentes reflexões e
posicionamentos em sala de aula sobre temáticas como egoísmo, abuso do poder, indiferença
ao sofrimento alheio, corrupção, desigualdade social, machismo, incompletude da vida e das
relações humanas, ética, entre tantos outros. Mas, de uma maneira ou de outra, praticamente
todos esses enunciados se perderam em meio aos compromissos curriculares, como a seguir:

1

Não pretendemos, é claro, afirmar que os alunos deveriam ter sido levados a questionar e contestar os modelos
de ensino e de avaliação do próprio livro didático. Porém, como não existem álibis para a vida, deveria haver o
compromisso de se responsabilizar pelo enunciado e de respondê-lo, de contemplá-lo. Talvez fosse melhor ter
escolhido um outro texto para exemplificar as expressões que substituem o pronome “por que”.

74
Enunciado 15

Sugestões de resposta:
2a) “Porque tem uma janela (um buraco) no centro, o que não é normal das teias.”
2b) “Não, pelo contrário: a teia deixou de ter sua principal utilidade, que é fazer pequenos
insetos enredar-se nela.”

No caso acima, retirado do Livro 1, as duas primeiras questões se destinam à
interpretação do que foi lido, enquanto as quatro restantes tratam de conteúdos de morfologia.
Não bastasse a proporção das atividades, percebemos também a superficialidade das que se
propõem a dar conta do sentido do enunciado. Para a questão “a” o leitor encontrará resposta
no próprio entorno da palavra “originalíssima”, uma vez que a aranha explicita a razão da
originalidade da teia. Na segunda questão, a resposta também está explicitada no texto verbal,
juntamente com a imagem na qual uma mosca passa livremente pela armadilha. Parece claro
que a as duas questões remetem respectivamente aos dois primeiro quadros, no entanto, no
último quadrinho, o enunciado que confere humor e sentido ao todo, não foi contemplado em
nenhuma atividade.
O trecho “Sim! Aranha pra ser artista também tem que passar fome!”, remete ao já
conhecido discurso da desvalorização do trabalho artístico. Mesmo para a aranha, personagem
da tira, essa afirmação não é nova, o que se pode depreender da exclamação “sim!” (que soa
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como uma concordância com o interlocutor, como “eu sei” ou “é isso mesmo”) e do termo
“também”, que pressupõe que outros seres passam pela mesma situação. O que acontece
nessa atividade, é a subtração do entorno sócio-histórico em razão de outras necessidades
como a identificação de adjetivos e suas características, exercício que ocupa dois terços do
único espaço que esse texto terá no livro didático. De modo semelhante, podemos observar a
tira abaixo, assinada por Angeli, conhecido por abordar temas polêmicos e "ácidos".

Enunciado 49

Mais uma vez, o texto serve a atividades mecânicas como retirar substantivos. No
máximo o aluno deverá reconhecer outras profissões que não sejam as que foram citadas no
texto. Possivelmente alguns elementos sutis que contribuem para a construção do sentido
desse enunciado passassem despercebidos por leitores entre dez e doze anos — faixa etária
média dos alunos que cursam o sexto ano — porém, uma sequência didática bem elaborada
seguida de questionamentos que iluminassem o enunciado sob outro ângulo poderia
facilmente ser mais bem sucedida. Caberiam aí relações entre o título e a fisionomia das
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personagens, entre cada personagem e o fundo emoldurante (os diferentes e sofisticados
traços em contraste com uma parede e suas rachaduras no quarto quadro), O nome e a
profissão de cada personagem se contrapondo ao apelido vulgarizado de Corriola, o abismo
social e financeiro que parece existir entre Corriola flanelinha e os demais... A atividade,
infelizmente, passa ao largo de um enunciado que poderia, sim, ao ser abordado
adequadamente, perseguir o objetivo de fomentar uma proficiência leitora apoiada na
interpretação e, principalmente, na reflexão em diferentes níveis, seguindo o que é almejado
no Guia do Professor.
Observamos um outro modo de restringir as possibilidades de leitura, que é estabelecer
sentidos únicos ou limitados, algumas vezes até equivocados. Esses limites podem ser (e
geralmente são) sinalizados ao professor por intermédio da sugestão de resposta, mas também
podem estar implícitos nas próprias perguntas ao aluno, como vemos abaixo:

Enunciado 80

Sugestão de resposta:
Sugestão de resposta do LDP:
4. “Por que ela prova que Felipe e os colegas não só conseguiram escrever o
conto de fadas pedido, mas também vivê-lo”.
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No primeiro quadro, a professora pergunta se Suriá e seus colegas escreveram um conto
de fadas como, subentende-se, foi pedido. Quando os alunos respondem “Muito melhor!
Vivemos um conto de fadas” poderíamos entender que eles não fizeram a atividade, hipótese
que é confirmada no segundo quadro, quando as crianças se questionam o que vão fazer para
atender à exigência. Então irrompe pela porta uma personagem reconhecida como príncipe
Felipe, trazendo folhas de papel escritas espetadas na sua lança, provavelmente as redações
que os alunos deveriam ter escrito. Na questão 4, é solicitado ao aluno, leitor da tira, que
explique o humor da entrada triunfal do aluno Felipe. Em primeiro lugar, não existe nenhuma
pista no texto ou no seu entorno que aponte o príncipe como um aluno disfarçado. Suriá, a
garota do circo é série de tiras e histórias em quadrinhos criada pelo cartunista Laerte e tem
como espaço principal o circo. As personagens mais freqüentes na história são os tios da
garota e o leão Daniel, enquanto muitas outras personagens podem aparecer apenas
ocasionalmente. Logo, para que Felipe fosse reconhecido como aluno ou ainda como colega
de Suriá, seria necessário saber se a personagem já apareceu em outras histórias, se é comum
no contexto da escola de Suriá, espaço que não é comum no enredo da série. Ter essa
informação demandaria um conhecimento muito especializado sobre a produção do autor se,
de fato, fosse verdadeira. Em um outro momento, discutiremos a falta de informações prévias
nos livros pesquisados sobre as personagens e o enredo (fator responsável muitas vezes pelo
equívoco na leitura ou pela não compreensão), mas, por ora, podemos concluir que o
enunciado da questão delimita um sentido ou muito específico ou inadequado.
A resposta à questão discutida acima também oferece pontos para a discussão. No
mundo dos contos de fadas e da ficção, a aparição milagrosa do herói geralmente traz uma
solução rápida no exato momento em que todos precisam e não podem obtê-la. Os alunos já
haviam afirmado ter vivido um conto de fadas literalmente, enquanto a professora acreditou
ter sido apenas imaginação ou mesmo “enganação”. A quebra da expectativa se dá justamente
pela prova de que os alunos disseram a verdade sobre ter vivido um conto de fadas, mas não
pela prova de terem-no escrito. Obviamente, não esperamos, aqui, destruir a leitura que foi
construída pelos autores do livro 4, uma vez que esta também se apóia em alguns indícios. O
que questionamos é a unicidade do sentido, quando sabemos que em uma sala de aula do
nosso cotidiano (onde muitos professores estão desatualizados, sem formação ou
simplesmente cansados) essa resposta provavelmente não será “sugerida”, mas sim talvez a
única oferecida ou até imposta ao aluno.
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9.3 ATIVIDADES QUE NÃO FORNECEM DE ANTEMÃO INFORMAÇÕES PRÉVIAS
SOBRE AS PERSONAGENS E O ENREDO.

Enunciado 63

Nesse ponto podemos discutir a necessidade de serem fornecidas informações prévias
sobre o enredo e as personagens para que o leitor possa resgatar integralmente o sentido.
Como de costume, as atividades propostas extraem fragmentos do enunciado a serviço da
aprendizagem de um conteúdo linguístico, nesse caso o emprego do pronome demonstrativo.
Embora as questões não se proponham de nenhum modo a investigar a apreensão dos sentidos
do texto, é essencial delimitar qual lacuna é deixada em branco nesse caso: a construção do
humor desse enunciado passa irremediavelmente pelo entendimento de um aspecto sutil do
enredo criado por Bill Watterson. No último quadro, o tigre Haroldo tem a idéia de ele mesmo
cortar o cabelo de Calvin, idéia que é aceita prontamente pelo garoto. Haroldo, ao fim,
questiona: “Isto é moleza! Você acha mesmo que a sua mãe vai me pagar oito paus?”.
Entendida apenas em sua superficialidade, o texto é gracioso, porém, seu rendimento
humorístico só é alcançado na íntegra se soubermos que Haroldo é um amigo imaginário do
menino e que, quando outras personagens aparecem no enquadramento (salvo raras exceções),
o tigre é representado pelo autor como um simpático e diminuto ursinho de pelúcia. Apesar de
não ser irrecuperável ou inacessível, essa informação na maioria das vezes só estará
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disponível ao leitor depois da leitura de várias tiras. Isso porque Calvin não expressa que
Haroldo é seu amigo imaginário e que na prática não existe, até porque essa afirmação
destruiria o caráter “imaginário” de seu companheiro. Também contribui para a nãocompreensão o fato de que são relativamente poucas as aparições de Haroldo em sua forma de
brinquedo inanimado.
Essa última razão nos leva a um ponto crucial e que é freqüentemente desconsiderado
pelos autores de livros didáticos (e não só por eles). Não apenas nos livros didáticos
analisados, os quadrinistas mais lembrados são, de um modo geral, Laerte, Adão Iturrusgarai,
Maurício de Souza, Bill Waterson, Quino, Fernando Gonsales, Ziraldo, Jim Daves, Chris e
Dik Browne, Angeli e Charles Schulz. Em sua maioria, os textos desses autores circulam de
duas formas: ou em coletâneas, vendidas em livrarias por preços comumente não tão
convidativos para a maioria da população de baixa renda ou em jornais de circulação
nacional, porém não tão acessíveis em nossa região, como a Folha de São Paulo e seus
suplementos e o Estadão. É ingênuo pensar que esses veículos são de alcance dos leitores de
um país tão imenso e desigual e mesmo de muitos leitores do circuito sudeste-sul, sabendo
que o jornal é dirigido às classes média-alta, alta e a recortes da classe média. Sabendo que
nosso veículo em questão é o livro didático (não estando esses enunciados em seus veículos
originais) comprado pelo Governo federal e distribuído a alunos de escolas públicas de todo o
país, então, podemos afirmar com certeza que o primeiro contato que a maioria dos alunos
tem com o gênero tira seja mediado pelo livro didático.
O reconhecimento desse aspecto da circulação do gênero deveria surtir, no livro
didático, a iniciativa de situar os leitores no enredo global de cada narrativa e na continuidade
que esses textos desempenham entre si na maioria das vezes. Do contrário, o leitor poderá
perder o riso planejado pelo autor porque não consegue compreender que a mãe do Calvin
jamais pagará qualquer quantia ao ver que o filho provavelmente cortou o próprio cabelo
sozinho e com toda a perícia de uma criança de quatro anos, que é a idade que o autor atribui
à personagem.
Na totalidade dos enunciados analisados, os autores assumiram essa postura e esse
encargo de guiar o leitor somente em poucas ocasiões. O mais comum tem mesmo sido o
cruzar sem ver, um hábito que acreditamos muitas vezes não ser consciente, mas que pode,
sim, conduzir o leitor à resignação inerente ao “costumo ler, mas não entendo”, situação mais
freqüente em contextos reais e cotidianos do que podemos sequer imaginar.
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Ainda em tempo, uma outra conseqüência da falta de informações a respeito de enredo e
de suas personagens pode ser a incorreção, inclusive por parte dos autores do livro didático,
como é percebido no exemplo abaixo:

Enunciado 72

Os autores se referem inúmeras vezes à personagem de Iturrusgarai como “Suriá”, que
na verdade, é criação do cartunista Laerte (Suriá, a garota do circo) e tem características
físicas bem diferenciáveis das que são atribuídas a Tita, dona do gato Alecrim. Embora esse
tenha sido o único caso de erro grosseiro em todo o corpus, ele sugere que em alguns casos
nem mesmo os autores dos LDP têm informações suficientes sobre os textos que veiculam em
seus manuais. E é principalmente na leitura de quadrinhos em geral — quando o leitor tem
acesso a um texto por vez, cada um deles constituindo um elo na extensa cadeia da trama
global criada pelo quadrinista — que esses conhecimentos básicos são imprescindíveis.
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9.4 ATIVIDADES QUE NÃO DEMONSTRAM CLAREZA NA CLASSIFICAÇÃO DO
GÊNERO.

Em um dos livros pesquisados encontramos indícios de uma classificação instável do
gênero tirinha. Em alguns casos os autores consideraram os textos analisados como quadrinho
ou como cartum e, em uma situação que foge à delimitação da análise, mas que serve de
exemplificação, um cartum foi classificado como tira. Em parte, essa indefinição é justificável
em casos de intergenericidade, tanto que, em alguns momentos da geração dos dados para esta
pesquisa, tivemos a mesma dificuldade, solucionada somente após uma avaliação criteriosa,
caso a caso. Um exemplo que ilustra essa indefinição foi reproduzido a seguir:

Enunciado 66

O grande entrave para que o texto seja reconhecido como tirinha é a quantidade de
quadros, organizados em duas linhas. Prototipicamente, reconhecemos a tirinha como sendo
organizada em uma linha apenas, daí o nome do gênero. Os quadrinhos, em contrapartida,
aceitam essa configuração e, provavelmente, por isso o texto de Laerte tenha sido classificado
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nesse grupo. O que acontece, contudo, é que outros elementos atestam uma maior quantidade
de elementos da tira cômica. O primeiro deles reside no conhecimento de que o cartunista
Laerte costuma produzir tirinhas a pedido do jornal Folha de São Paulo, mais
especificamente para publicação no caderno Folhinha, logo, a situação enunciativa do
enunciado 66 é a mesma que gera as demais publicadas pelo autor. Em segundo lugar, embora
Suriá, a garota do circo também seja publicada em forma de história em quadrinhos, o
suporte é outro, da mesma forma, a situação comunicativa e mesmo a extensão do texto são
outras. O que gera certa confusão na classificação do gênero, então, é somente a disposição
gráfica, cuja alteração constitui, na maioria das vezes, um recurso estético à disposição do
autor e uma licença criativa.
No texto seguinte, contudo, a estrutura da tira é perfeitamente prototípica, mas a
denominação é a mesma:
Enunciado 67

Com efeito, a tirinha, a charge, o cartum, o fanzine, a HQ, entre tantos, estão todos
incluídos em uma aba maior, que é a esfera dos quadrinhos. O livro didático poderia então ter
somente denominado o texto a partir de seu hiperônimo. No entanto, esse tipo de nomeação
costuma ser evitada para que não seja perdida a essência do estudo do gênero textual
entendido como um enunciado materializado a partir de uma necessidade comunicativa
específica em um contexto específico e por meio de escolhas temáticas, estilísticas e
composicionais próprias. Uma vez que os quadrinhos, em si, são entendidos como o
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enquadramento de imagens e/ou textos em uma sequenciação temporal ou espacial e que
podem servir de estrutura a gêneros os mais diversos, então denominar uma tira ou outro
desses gêneros como quadrinho seria até um desserviço do livro didático em seu constante
empenho de adotar e defender um posicionamento teórico-metodológico nas suas práticas
didáticas.

9.5 AUSÊNCIA DE ATIVIDADES

Apesar de nosso objeto de pesquisa ser a questão de leitura que é elaborada a partir da
tira cômica, no livro didático de português, não consideramos incoerente analisar aqui a
presença da não atividade como uma categoria de análise, pois acreditamos que mesmo essa
ausência de questionamentos pode vir a ser uma atividade de leitura implícita ao contexto do
enunciado.
Nos livros pesquisados, encontramos essas ausências sob duas configurações distintas.
A primeira delas, que veremos a seguir, é comum entre a maioria dos LDP atuais: a seção do
tipo "divirta-se", como vemos abaixo:

Enunciado 127
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Até certo tempo atrás, a leitura pela leitura não era considerada pelo livro didático, que
não cogitava a entrada gratuita do texto em meio a tantos conteúdos a serem trabalhados.
Atualmente, após as muitas discussões sobre a finalidade da leitura na escola, representadas,
principalmente, no texto de Solé1 (1998), começou a surgir entre os autores de LDP o
entendimento de que nem toda leitura realizada na escola deveria demandar atividades
escolarizadas.
Não há muito o que dizer sobre esse tipo de atividade, porque de certo a leitura fruição
também se constitui como atividade de leitura, na medida em que tem um propósito
escolarizado, que é o de instaurar no leitor a idéia de que o convívio com a leitura é
satisfatório pelo que ele tem de melhor: o prazer da descoberta, do riso, do entretimento,
simplório ou não, da satisfação de curiosidade, do avivamento das emoções... É como se o
LDP desejasse oferecer uma pequena "amostra grátis" para incentivar os alunos a manterem
futuros contatos com outros gêneros, com outras experiências de leitura, bem ao gosto das
atuais campanhas de incentivo à leitura, promovidas por instituições públicas governamentais
e também privadas, com máximas do tipo "quem lê, viaja".
De fato, essa causa é das mais nobres, mas, em nossa opinião, seria melhor
encaminhada se os livros didáticos previssem, ou sugerissem, alguma situação posterior,
como uma roda de leitura, um sarau ou mesmo um varal (ou mural) de leituras, onde os
alunos pudessem compartilhar suas experiências uns com os outros, como uma forma de
incentivo coletivo ao ato de ler. Bem organizados, esses momentos poderiam ser convertidos
em contribuições realmente válidas à formação leitora em uma de suas instâncias.
Outro modo de apresentação da tira nessa circunstância da ausência de atividades é
exemplificado pelo enunciado abaixo:

1

Ver capítulo 6 desta dissertação.
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Enunciado 130

Excluindo as ocasiões em que a tira aparece nas seções destinadas somente à leitura por
si mesma, o restante dos casos de ausência de atividades dizem respeito aos momentos em
que a necessidade didática é apenas a exemplificação. Vejamos o enunciado acima. Nele, é
solicitado que o leitor "leia" a tira e observe a natureza das formas verbais empregadas. De
certa forma, podemos dizer que a atividade de reflexão sobre os usos dessas formas verbais
foi acertada, já que a partir do uso situado em um enunciado vivo, o leitor terá maior
possibilidade de entender a abstração entre as ações que se constituem como certeza e as que
sugerem uma hipótese ou possibilidade, uma introdução à diferenciação entre verbos no modo
indicativo e subjuntivo. Contudo, nem sempre os conhecimentos linguísticos/textuais são
abordados dessa forma, sendo comum apenas o comando de "ler", seguido da exemplificação
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de categorias a partir de segmentos do texto e do ensino transmissivo de aspectos formais da
língua1. Ainda assim, não é esse o nosso enfoque.
Interessa-nos perceber que nesses casos a não-atividade não tem nada a ver com a
leitura por si mesma. Pelo contrário, essa não-atividade poderia ser transformada em atividade
sem nenhum prejuízo à sistematização do conteúdo. Considere-se o enunciado acima: se não
estivesse localizado no momento de apresentação inicial do conteúdo, e sim na verificação do
que foi aprendido (no exercício), com apenas algumas adaptações estaria formada uma
sequência de questões que atingiria praticamente o mesmo objetivo. Nesse contexto, faz
sentido entender esse modo de abordagem do texto como outra maneira de sobrecarregar a
tirinha com questões que em nada correspondem à sua condição de enunciado concreto.

9.6 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM ESTRATÉGIAS APROFUNDADAS PARA A
LEITURA DAS IMAGENS

Retomando os Guias do Professor percebemos que nestes existe sempre o
estabelecimento de objetivos quanto à leitura e a escrita, ainda que não sejam claros ou
condizentes com a realidade. De modo semelhante, todos os livros assumem que a linguagem
não-verbal é essencial e que deve ser trazida para a sala de aula com o objetivo de formar e
familiarizar o leitor com essas práticas, ajudando-o a se tornar um leitor crítico e capaz de se
relacionar com as linguagens de modo consciente e responsivo. Apesar desse reconhecimento,
não foi percebida em nenhum exemplar a intenção dos autores de terem objetivos claros para
com a leitura do não-verbal. Embora reconheçamos que a linguagem não-verbal é múltipla,
recortamos nesta pesquisa apenas uma modalidade dentre essas: por ora trataremos apenas da
imagem.
Em uma definição mais generalista, Joly (2006) afirma que a imagem seria “um objeto
segundo com relação a um outro que ela representaria de acordo com certas leis particulares”
(p.14). A imagem teria múltiplas apresentações: o desenho realista ou estilizado; a figura
1

De acordo com o Guia do PNLD, todos os livros analisados são criticados em função da forma transmissiva
com que os conteúdos linguísticos e gramaticais são abordados.
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estática ou em movimento; a imagem na tela da TV e no rótulo da sopa em lata; a imagem
pintada e a fotografada; a imagem tratada no filme de efeitos especiais cada vez mais
refinados e a estatuária rococó.
O Guia do Professor do livro 3 (Tudo é linguagem) enfatiza repetidamente que, na atual
modernidade, o domínio de novas linguagens é essencial ao indivíduo em suas práticas. De
fato o é, mas não se pode supor que essa seja uma necessidade recente. Estivemos sempre
cercados por imagens desde os primórdios da civilização. Hoje, porém, a multiplicidade do
uso da imagem assume proporções milagrosas a cada inovação tecnológica. Ademais, está na
moda. Cabe hoje ao ensino de língua portuguesa agregar elementos como esse, que sempre
estiveram à margem da escola: a oralidade, os gêneros do cotidiano, os gêneros orais, formais
e públicos, a linguagem não-verbal. Surge, ainda com mais força, a necessidade de estar na
moda: de estar de acordo com os PCN, com o PNLD, com os interesses das novas gerações de
jovens. Uma necessidade, na pior das hipóteses, comercial.
Todavia, novamente, não existem parâmetros claros que guiem o trabalho com a leitura
da imagem, que obedece a uma sintaxe própria, a uma organização própria e, portanto,
mereceria, no mínimo, um tratamento diferenciado, comprometido com as especificidades
dessa modalidade.
Percebemos, então, que os níveis de proficiência em leitura elencados pelo Pisa
voltavam-se diretamente para a leitura do texto verbal, mas que, com algumas adaptações e
acréscimos, poderíamos utilizá-los também como parâmetro de avaliação das atividades de
leitura a partir da imagem. Uma vez que os LDP se propõem a dar conta de todos o cinco
níveis de leitura, quais seriam os níveis atingidos a partir da leitura da imagem?
Elegemos, então uma sequência de atividades propostas a partir de duas tiras. O que
torna essa atividade especial diante das outras, com exceção de apenas mais um caso do
mesmo tipo (no mesmo livro, inclusive), é o fato de os autores terem escolhido duas tirinhas
do mesmo autor (Maurício de Souza) e sobre o mesmo tema. Na seção de onde esses
enunciados foram retirados o eixo temático eram os problemas ambientais causados pelo
homem — desmatamento, radioatividade, poluição — e que afetam o planeta e, por
consequência, seus habitantes. O mais interessante dessa seção é que houve a coletânea
exclusiva de gêneros da esfera dos quadrinhos sobre esses temas: tirinhas, cartuns, charges e
duas histórias em quadrinhos, uma delas ocupando três páginas do livro.
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Obviamente, essa escolha não é gratuita. No final da unidade, o livro aborda alguns
recursos da linguagem dos quadrinhos, como tipos de balão e organização sequencial e é
pedido que o aluno produza, crie uma história em quadrinhos sobre um problema ambiental.
Deixando de lado os aspectos da produção escrita, nos dedicaremos aos enunciados abaixo:
Enunciado 60 e 61
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Sugestões de resposta do LDP
Página 228
1. Sim, ambos estavam sorridentes no primeiro quadrinhos e mudam sua expressão quando são
surpreendidos por uma área desmatada.
2. O desmatamento.
3. Na tira 2 Chico Bento planta uma muda de árvore.
4. Pois está associando o progresso à destruição da natureza.
Página 229
1. Pelo movimento das figuras e pelos dois traços curvos atrás das personagens que indicam
um movimento acelerado para a frente.
2. Sim, porque seria impossível entender a história se houvesse apenas os balões de fala. O
sentido da HQ se completa com a leitura das imagens.

Por serem muitas as questões, convém analisar uma a uma. Tentaremos para cada uma
delas ajustar a associação a um ou mais níveis de proficiência em leitura:

Seção “Por dentro do texto”, atividade 1
Basicamente, o leitor deve perceber que as feições da personagem mudam mediante o
susto causado pela paisagem desmatada. Como os elementos estão explícitos e não há muitas
informações competindo com essa constatação poderíamos afirmar que a atividade solicita do
leitor o exercício de uma proficiência leitora de primeiro nível. Haveria a possibilidade, no
entanto, de considerar que o leitor realiza alguma inferência quando associa o espanto de Zé
Lelé ao desmatamento. Acreditamos que nesse caso a inferência pode ser estabelecida a partir
do escrito, mas que na linguagem visual esses conhecimentos estão na superfície do texto.
Percebemos, como leitores, que as reações das personagens das duas tiras são motivadas pela
visão do campo devastado, onde sobram apenas tocos. Isso é percebido pelo direcionamento
dos olhares de Papa Capim e Zé Lelé e, principalmente, pelos riscos que cercam os dois
campos, que podem indicar tanto um efeito de luz refletida quanto um indicativo de surpresa.
Por vezes, esses traços também aparecem nas histórias em quadrinhos para representar
espaços inusitadamente vazios. Em um texto escrito, inclusive, esse efeito poderia ser
representado, trazido para essa modalidade na forma de pontos de exclamação.
Como um exercício descompromissado, poderíamos transformar parte do último quadro
em uma narrativa verbal, da seguinte forma: Zé Lelé olhou atônito para o campo. As árvores
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haviam sido cortadas!! ou O campo havia sido todo desmatado!! Da forma como estão
articulados os elementos não verbais, o leitor não precisa fazer inferências, basta apenas ter
uma experiência mínima com narrativas ilustradas para decodificar a informação — e, em
nossa contemporaneidade, não se pode negar o fato de que nascemos todos já imersos nessa
multisemiose. É interessante notar que mesmo a sugestão de resposta aponta para uma
informação decodificada e simplista.
Em tese, esse tipo de atividade é útil, em um momento inicial, para a verificação da
experiência leitora em relação à linguagem visual, quase um exercício de sondagem, que por
força deveria conduzir ao desenvolvimento de estratégias de leitura cada vez mais
aprofundadas e espiraladas.

Seção “Por dentro do texto”, questão 2
A segunda questão solicita que o leitor estabeleça relações entre o signo e seu referente
(PEIRCE, 1975), fazendo uma conexão simples entre o signo e seu significado a partir de um
conhecimento comum no cotidiano: que uma região onde a vegetação foi arrancada se
encontra devastada e que isso, como o enunciado da questão já antecipou, é um problema
social, o que desobriga o leitor desse trabalho interpretativo extra. Mais uma vez, podemos
afirmar que o leitor não irá necessitar de uma competência maior do que as de primeiro nível
para responder à pergunta. Tome-se como modelo a sugestão de resposta.

Seção “Por dentro do texto”, questão 3
Nesse caso a resposta está explícita, dessa vez nas falas das personagens, uma vez que
Zé Lelé pergunta com tom de constatação: “prantando uma árvre nova, Chico?!”. Como a
idéia de uma árvore nova se opõe aos restos de árvores maduras que foram arrancadas e por
ser a "esperança a última que morre" e que, por isso, deve-se lutar por um mundo melhor, os
sentidos podem mesmo ser inferidos a partir do escrito, auxiliado pelo não-verbal. A questão
4 também incentiva a inferenciação a partir do escrito.

Seção “Texto e construção”, questão 1
Cabe aqui também que o leitor associe o signo ao seu referente: que as pernas afastadas
entre si em ângulo obtuso, estando um delas ligeiramente flexionada, remetem ao movimento
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da corrida. A sugestão de resposta indica ainda os dois traços curvos atrás da personagem
como indicativos de um movimento acelerado para frente, todavia, existem outros espaços da
tira em que esses traços curvos aparecem sem necessariamente indicarem um deslocamento
acelerado, como é o caso dos traços atrás da cabeça de Chico Bento enquanto ele planta a
árvore e dos dois pares de traços em direções opostas em volta da cabeça do indiozinho, que
podem significar uma parada ou até um sinal de negação com a cabeça. Sem mais,
acreditamos que ainda estamos nas competências primeiras.

Seção “Texto e construção”, questão 2
Por fim, o aluno deve opinar se as imagens na HQ ajudam a comunicar algo, a
construir o sentido da história. Espera-se, obviamente, que o leitor diga sim, pois deve ter
percebido que a resposta em alguns casos só pôde ser construída a partir das imagens.

Percebendo que nessas atividades foram solicitadas apenas as competências mais
básicas, justamente em uma situação de leitura que poderia render muito mais, questionamos
se, em nosso corpus, poderíamos encontrar alguma atividade que pudesse solicitar estratégias
de leitura mais elaboradas. Encontramos um exemplo ainda no mesmo capítulo:
Enunciado 79
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Sugestão de resposta do LDP:
2. Os animais provavelmente foram obrigados a deixar a área. O desmatamento destruiu o
ambiente onde eles viviam e o terreno ficou sujeito à ação das chuvas.

Nesse caso, tomaremos para exemplificação somente a questão 2. Aqui, a desolação do
cenário leva o leitor a percebê-lo como não auspicioso à convivência animal. No entanto,
explicar a presença da lama, apenas notada pelas personagens, pressupõe uma inferenciação,
ainda que básica, dos efeitos da chuva no terreno ilustrado. Ainda que essa inferenciação não
traga ganhos significativos à análise do elemento não-verbal, já se pode dizer que estão
presentes nuances de uma competência menos banalizada.
Infelizmente, não podemos evoluir além disso. Concluímos que, além não ter havido
nenhuma possibilidade do leitor construir múltiplos sentidos, não houve também indícios de
posicionamento. Belmiro (2004), analisando os textos não-verbais e literários abordados no
livro didático de Língua Portuguesa, chegou a uma conclusão que de certa forma reflete o
sentimento geral que nos imprimiu a pesquisa:

Em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o aluno faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção textual e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática (BELMIRO, 2004, p.59).

9.7 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM O POSICIONAMENTO CRÍTICO

Todos os aspectos elencados e analisados até agora, de alguma forma, nos encaminham
à discussão deste último, a nosso ver, mais problemático.
Sabemos, primeiramente, que somos constituídos na e pela linguagem; que nossas
palavras e nossa compreensão se dão sempre a fronteira entre duas ou mais consciências, em
um diálogo constante. Vemos o sujeito, como afirma Sobral (2005), “no âmbito de uma
arquitetônica em que os diferentes elementos que constituem sua fluida e situada identidade
estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, em permanente negociação
de formas de composição, em vez de unidos mecanicamente” (p. 105). Sabemos que a palavra
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— a imagem, também — é acometida pela coisificação e se distancia do diálogo tão logo
tenhamos resolvido não esperar nada dela. (BAKHTIN, 2003), uma vez que essa palavra quer
“ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad infinitum”
(Idem, p. 334).
Ainda que não soubéssemos que todas essas assertivas constituem o cerne da questão do
ato ético, da responsabilidade e da responsividade, Mesmo que não conhecêssemos as
implicações dessa arquitetônica do Círculo bakhtiniano na compreensão da constitutividade
dos sujeitos na e pela linguagem. Ainda que não compreendêssemos ou não aceitássemos a
essencialidade do acabamento ético e estético implicado na relação entre eu e o outro. Ainda
se não soubéssemos de nada disso, saberíamos, assim como o sabem os autores dos livros
didáticos de Língua Portuguesa, que a prova institucional do Pisa elege como nível máximo
de proficiência em leitura a avaliação crítica (ainda que mecânica) do texto, a inferenciação
mais aprofundada, que se baseia em elementos do texto que não estão disponíveis
necessariamente na superfície do texto. Saberíamos que, de acordo com os autores do Livro 2,
as estratégias de leitura consideradas mais abrangentes e construtivas são justamente as que
propiciam o “posicionamento do sujeito-leitor perante o texto” (Tudo é Linguagem, Guia do
Professor, p.7), pressupondo que a extrapolação para além dos sentidos aparentes do texto, a
reflexão crítica e o diálogo leitor-texto são etapas essenciais desse posicionamento.
Então, se pelo menos esses últimos conhecimentos, de ordem mais prática, são
apreciados pelo Guia do Professor e elevados à posição de estratégias e níveis máximos da
competência leitora, como explicar o fato de que em nenhuma das questões analisadas (por
volta de três centenas de atividades, propostas a partir de 144 tiras) houve a solicitação do
posicionamento crítico do leitor?
Na busca por atividades que pudessem exemplificar de forma positiva esse último nível
de proficiência leitora, encontramos apenas comandos mal acabados, mal encaminhados.
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Enunciado 52

Sugestões de resposta do LDP:
a) A vida.
b) Usou uma linguagem figurada, pois a vida não é um ser animado que tem dentes
c) Os dentes da frente.
d)Quis dizer que, para ele, a vida não está completa, que está faltando alguma coisa. A tira
revela os sentimentos da personagem diante da vida

Ao término da leitura dessa tira, nos parece que qualquer atividade de leitura proposta
corre o risco de se tornar superficial. Não conhecemos a personagem, não sabemos qual é o
enredo, nem compreendemos ao certo a escolha das três cores. Podemos, no entanto, construir
hipóteses a partir da fala dessa personagem e do cenário. A imagem de um penhasco à beira
do oceano já parece um lugar propício à reflexão e pelo primeiro balão, a personagem espera
um dia inteiro até completar sua fala (o que pode ser inferido a partir do movimento do sol),
dizendo que a vida, ao sorrir, tinha em falta os dois dentes da frente. Do trágico ao cômico e
ao ridículo, o posicionamento da personagem diante da vida pode assumir diferentes nuances
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sob o olhar do leitor, que completará as lacunas que resultaram da não compreensão de alguns
elementos com a sua realidade, com seus valores e experiências.
Aqui poderíamos discutir mais o aspecto da restrição das possibilidades de leitura,
visto que, diante de tantos fios que podiam ser tomados, o livro escolheu o mais superficial
deles, solicitando ao leitor, na questão d, que interprete o que a personagem quis dizer com
essa fala. No entanto, como esse ponto já foi discutido antes, convém dizer que não podemos
afirmar, nem de longe, que o leitor seja convidado a se posicionar criticamente em relação ao
texto, à temática ou mesmo ao autor. Desse exemplo, o que fica é somente a sentimento de
oportunidade perdida ou então, pior, a sensação de que uma tira aparentemente tão densa para
o público leitor ao qual se destina está, por consequência, totalmente deslocada no que diz
respeito à sua real utilidade no LDP.
Um outro exemplo é uma reprodução parcial do enunciado 89, visto que foi retirado
do manual do aluno ao invés do MP, como havíamos planejado.

Enunciado 89
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Sem cair no teoreticismo, essa tirinha poderia, inclusive, servir para a discussão da
própria compreensão responsiva ativa, do posicionamento crítico e da condição de não ter
álibi para a vida, se esse fosse o objetivo no momento. Visto que não é, vamos ao que é
proposto no livro. A questão 1 e a 2, até a letra b, solicitam habilidades de reconhecimento
dos elementos verbais e não-verbais e de apreensão do sentido de forma generalizada. O
conteúdo tratado na seção que traz essa atividade é a intencionalidade discursiva, entendida
como "as intenções, implícitas ou explícitas, existente no discurso" (CEREJA;
MAGALHÃES, 2006, p. 59).
Contudo, na letra c da segunda questão pede-se então que o leitor resgate a verdadeira
intenção da personagem, quando, na verdade, seria infinitamente mais proveitoso questionar a
intencionalidade discursiva do real enunciador do discurso, o autor da tira! Essa pequena
alteração, embora não pareça de grande valia, abriria uma fresta maior para que o leitor
refletisse sobre os discursos que perpassam a obra do autor, sobre práticas sociais e
discursivas muitas vezes opressoras, descomprometidas com a ética (não necessariamente no
sentido bakhtiniano), insensíveis ao sofrimento alheio. Como um fio condutor, o leitor
ativaria outros enunciados, outras vozes em relação às quais talvez ainda não tenha tido a
oportunidade de ser responsivo. Suas experiências então poderiam ser ativadas e revisitadas
no ato de refletir sobre o discurso do outro. Então, o ouvinte/leitor já não poderia permanecer
imóvel e assumiria seu lugar na interlocução, respondendo a partir de seu lugar único no
mundo, carregado de valores, crenças, posicionamentos. É aí, nesse processo, que reside de
fato e de direito o diálogo entre o texto e o autor e é justamente esse o "pulo do gato" que
parece ainda passar despercebido aos olhos dos autores do livro didático de língua portuguesa.
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11 PERCALÇOS E CONTRAPONTOS ENTRE A TEORIA DO MP E A
PRÁTICA NO LDP

Até aqui nos ocupamos de descrever as categorias nas quais se configuram de uma
forma ou de outra todas as atividades de leitura analisadas. Para que houvesse uma
concatenação maior em nosso discurso, deixamos para o final da análise o ato de arrematar o
que foi dito, de estabelecer pontos de contato e de distanciamento entre as orientações teóricometodológicas sobre o trabalho com a leitura e a consideração dos aspectos problemáticos que
surgiram a partir do olhar sobre as práticas dos quatro LDP que integraram essa pesquisa.
Neste capítulo acreditamos ser importante trazer algumas vozes esparsas, vindas do manual
do PNLD 2008, a respeito desses livros. A seguir, nos ocuparemos, por necessidade de
organização, dos comentários sobre cada livro separadamente.
O Livro 1 – Projeto Araribá Foi o segundo com maior número de tirinhas, 46 no total,
a maioria delas sendo abordadas total ou parcialmente em função de suas características
formais e textuais, mas quase nunca discursivas. Cerca de noventa por cento dessas tirinhas
estavam inseridas na seção relativa ao estudo da língua e de seus elementos constitutivos,
enquanto as demais figuravam na seção Estudo do texto, responsável por trabalhar a
compreensão dos textos, o conhecimento lingüístico-textual e aspectos do vocabulário. Na
prática, porém, percebemos que a diferenciação dos objetivos das duas seções não alterava a
abordagem das tirinhas, sendo que em quase noventa e cinco por cento dos casos as atividades
elaboradas tinham como objetivo dar conta dos componentes curriculares trabalhados nas
seções e nas unidades. Embora houvesse muitos textos com atividades exclusivamente
voltadas para o estudo linguístico, o que predominou foi a mescla com atividades de
compreensão, sendo que em apenas quatro casos as questões de compreensão foram
exclusiva, estando esses quatro enunciados localizados no início do volume, o que, veremos, é
comum aos outros livros.
Lembrando que o Guia do Professor tem como objetivo de leitura auxiliar o aluno a
desenvolver estratégias de leitura que contemplem os cinco níveis de proficiência leitora
estabelecidos pelo Pisa, percebemos que é possível que as atividades cheguem no máximo ao
segundo, terceiro nível. O GP afirma que as seqüências didáticas destinadas ao trabalho com a
leitura são orientadas pela identificação e recuperação de informação, pela interpretação do
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No primeiro quadro, a professora pergunta se Suriá e seus colegas escreveram um conto
de fadas como, subentende-se, foi pedido. Quando os alunos respondem “Muito melhor!
Vivemos um conto de fadas” poderíamos entender que eles não fizeram a atividade, hipótese
que é confirmada no segundo quadro, quando as crianças se questionam o que vão fazer para
atender à exigência. Então irrompe pela porta uma personagem reconhecida como príncipe
Felipe, trazendo folhas de papel escritas espetadas na sua lança, provavelmente as redações
que os alunos deveriam ter escrito. Na questão 4, é solicitado ao aluno, leitor da tira, que
explique o humor da entrada triunfal do aluno Felipe. Em primeiro lugar, não existe nenhuma
pista no texto ou no seu entorno que aponte o príncipe como um aluno disfarçado. Suriá, a
garota do circo é série de tiras e histórias em quadrinhos criada pelo cartunista Laerte e tem
como espaço principal o circo. As personagens mais freqüentes na história são os tios da
garota e o leão Daniel, enquanto muitas outras personagens podem aparecer apenas
ocasionalmente. Logo, para que Felipe fosse reconhecido como aluno ou ainda como colega
de Suriá, seria necessário saber se a personagem já apareceu em outras histórias, se é comum
no contexto da escola de Suriá, espaço que não é comum no enredo da série. Ter essa
informação demandaria um conhecimento muito especializado sobre a produção do autor se,
de fato, fosse verdadeira. Em um outro momento, discutiremos a falta de informações prévias
nos livros pesquisados sobre as personagens e o enredo (fator responsável muitas vezes pelo
equívoco na leitura ou pela não compreensão), mas, por ora, podemos concluir que o
enunciado da questão delimita um sentido ou muito específico ou inadequado.
A resposta à questão discutida acima também oferece pontos para a discussão. No
mundo dos contos de fadas e da ficção, a aparição milagrosa do herói geralmente traz uma
solução rápida no exato momento em que todos precisam e não podem obtê-la. Os alunos já
haviam afirmado ter vivido um conto de fadas literalmente, enquanto a professora acreditou
ter sido apenas imaginação ou mesmo “enganação”. A quebra da expectativa se dá justamente
pela prova de que os alunos disseram a verdade sobre ter vivido um conto de fadas, mas não
pela prova de terem-no escrito. Obviamente, não esperamos, aqui, destruir a leitura que foi
construída pelos autores do livro 4, uma vez que esta também se apóia em alguns indícios. O
que questionamos é a unicidade do sentido, quando sabemos que em uma sala de aula do
nosso cotidiano (onde muitos professores estão desatualizados, sem formação ou
simplesmente cansados) essa resposta provavelmente não será “sugerida”, mas sim talvez a
única oferecida ou até imposta ao aluno.
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disponível ao leitor depois da leitura de várias tiras. Isso porque Calvin não expressa que
Haroldo é seu amigo imaginário e que na prática não existe, até porque essa afirmação
destruiria o caráter “imaginário” de seu companheiro. Também contribui para a nãocompreensão o fato de que são relativamente poucas as aparições de Haroldo em sua forma de
brinquedo inanimado.
Essa última razão nos leva a um ponto crucial e que é freqüentemente desconsiderado
pelos autores de livros didáticos (e não só por eles). Não apenas nos livros didáticos
analisados, os quadrinistas mais lembrados são, de um modo geral, Laerte, Adão Iturrusgarai,
Maurício de Souza, Bill Waterson, Quino, Fernando Gonsales, Ziraldo, Jim Daves, Chris e
Dik Browne, Angeli e Charles Schulz. Em sua maioria, os textos desses autores circulam de
duas formas: ou em coletâneas, vendidas em livrarias por preços comumente não tão
convidativos para a maioria da população de baixa renda ou em jornais de circulação
nacional, porém não tão acessíveis em nossa região, como a Folha de São Paulo e seus
suplementos e o Estadão. É ingênuo pensar que esses veículos são de alcance dos leitores de
um país tão imenso e desigual e mesmo de muitos leitores do circuito sudeste-sul, sabendo
que o jornal é dirigido às classes média-alta, alta e a recortes da classe média. Sabendo que
nosso veículo em questão é o livro didático (não estando esses enunciados em seus veículos
originais) comprado pelo Governo federal e distribuído a alunos de escolas públicas de todo o
país, então, podemos afirmar com certeza que o primeiro contato que a maioria dos alunos
tem com o gênero tira seja mediado pelo livro didático.
O reconhecimento desse aspecto da circulação do gênero deveria surtir, no livro
didático, a iniciativa de situar os leitores no enredo global de cada narrativa e na continuidade
que esses textos desempenham entre si na maioria das vezes. Do contrário, o leitor poderá
perder o riso planejado pelo autor porque não consegue compreender que a mãe do Calvin
jamais pagará qualquer quantia ao ver que o filho provavelmente cortou o próprio cabelo
sozinho e com toda a perícia de uma criança de quatro anos, que é a idade que o autor atribui
à personagem.
Na totalidade dos enunciados analisados, os autores assumiram essa postura e esse
encargo de guiar o leitor somente em poucas ocasiões. O mais comum tem mesmo sido o
cruzar sem ver, um hábito que acreditamos muitas vezes não ser consciente, mas que pode,
sim, conduzir o leitor à resignação inerente ao “costumo ler, mas não entendo”, situação mais
freqüente em contextos reais e cotidianos do que podemos sequer imaginar.
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Até certo tempo atrás, a leitura pela leitura não era considerada pelo livro didático, que
não cogitava a entrada gratuita do texto em meio a tantos conteúdos a serem trabalhados.
Atualmente, após as muitas discussões sobre a finalidade da leitura na escola, representadas,
principalmente, no texto de Solé1 (1998), começou a surgir entre os autores de LDP o
entendimento de que nem toda leitura realizada na escola deveria demandar atividades
escolarizadas.
Não há muito o que dizer sobre esse tipo de atividade, porque de certo a leitura fruição
também se constitui como atividade de leitura, na medida em que tem um propósito
escolarizado, que é o de instaurar no leitor a idéia de que o convívio com a leitura é
satisfatório pelo que ele tem de melhor: o prazer da descoberta, do riso, do entretimento,
simplório ou não, da satisfação de curiosidade, do avivamento das emoções... É como se o
LDP desejasse oferecer uma pequena "amostra grátis" para incentivar os alunos a manterem
futuros contatos com outros gêneros, com outras experiências de leitura, bem ao gosto das
atuais campanhas de incentivo à leitura, promovidas por instituições públicas governamentais
e também privadas, com máximas do tipo "quem lê, viaja".
De fato, essa causa é das mais nobres, mas, em nossa opinião, seria melhor
encaminhada se os livros didáticos previssem, ou sugerissem, alguma situação posterior,
como uma roda de leitura, um sarau ou mesmo um varal (ou mural) de leituras, onde os
alunos pudessem compartilhar suas experiências uns com os outros, como uma forma de
incentivo coletivo ao ato de ler. Bem organizados, esses momentos poderiam ser convertidos
em contribuições realmente válidas à formação leitora em uma de suas instâncias.
Outro modo de apresentação da tira nessa circunstância da ausência de atividades é
exemplificado pelo enunciado abaixo:

1

Ver capítulo 6 desta dissertação.
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de categorias a partir de segmentos do texto e do ensino transmissivo de aspectos formais da
língua1. Ainda assim, não é esse o nosso enfoque.
Interessa-nos perceber que nesses casos a não-atividade não tem nada a ver com a
leitura por si mesma. Pelo contrário, essa não-atividade poderia ser transformada em atividade
sem nenhum prejuízo à sistematização do conteúdo. Considere-se o enunciado acima: se não
estivesse localizado no momento de apresentação inicial do conteúdo, e sim na verificação do
que foi aprendido (no exercício), com apenas algumas adaptações estaria formada uma
sequência de questões que atingiria praticamente o mesmo objetivo. Nesse contexto, faz
sentido entender esse modo de abordagem do texto como outra maneira de sobrecarregar a
tirinha com questões que em nada correspondem à sua condição de enunciado concreto.

9.6 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM ESTRATÉGIAS APROFUNDADAS PARA A
LEITURA DAS IMAGENS

Retomando os Guias do Professor percebemos que nestes existe sempre o
estabelecimento de objetivos quanto à leitura e a escrita, ainda que não sejam claros ou
condizentes com a realidade. De modo semelhante, todos os livros assumem que a linguagem
não-verbal é essencial e que deve ser trazida para a sala de aula com o objetivo de formar e
familiarizar o leitor com essas práticas, ajudando-o a se tornar um leitor crítico e capaz de se
relacionar com as linguagens de modo consciente e responsivo. Apesar desse reconhecimento,
não foi percebida em nenhum exemplar a intenção dos autores de terem objetivos claros para
com a leitura do não-verbal. Embora reconheçamos que a linguagem não-verbal é múltipla,
recortamos nesta pesquisa apenas uma modalidade dentre essas: por ora trataremos apenas da
imagem.
Em uma definição mais generalista, Joly (2006) afirma que a imagem seria “um objeto
segundo com relação a um outro que ela representaria de acordo com certas leis particulares”
(p.14). A imagem teria múltiplas apresentações: o desenho realista ou estilizado; a figura
1

De acordo com o Guia do PNLD, todos os livros analisados são criticados em função da forma transmissiva
com que os conteúdos linguísticos e gramaticais são abordados.
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estática ou em movimento; a imagem na tela da TV e no rótulo da sopa em lata; a imagem
pintada e a fotografada; a imagem tratada no filme de efeitos especiais cada vez mais
refinados e a estatuária rococó.
O Guia do Professor do livro 3 (Tudo é linguagem) enfatiza repetidamente que, na atual
modernidade, o domínio de novas linguagens é essencial ao indivíduo em suas práticas. De
fato o é, mas não se pode supor que essa seja uma necessidade recente. Estivemos sempre
cercados por imagens desde os primórdios da civilização. Hoje, porém, a multiplicidade do
uso da imagem assume proporções milagrosas a cada inovação tecnológica. Ademais, está na
moda. Cabe hoje ao ensino de língua portuguesa agregar elementos como esse, que sempre
estiveram à margem da escola: a oralidade, os gêneros do cotidiano, os gêneros orais, formais
e públicos, a linguagem não-verbal. Surge, ainda com mais força, a necessidade de estar na
moda: de estar de acordo com os PCN, com o PNLD, com os interesses das novas gerações de
jovens. Uma necessidade, na pior das hipóteses, comercial.
Todavia, novamente, não existem parâmetros claros que guiem o trabalho com a leitura
da imagem, que obedece a uma sintaxe própria, a uma organização própria e, portanto,
mereceria, no mínimo, um tratamento diferenciado, comprometido com as especificidades
dessa modalidade.
Percebemos, então, que os níveis de proficiência em leitura elencados pelo Pisa
voltavam-se diretamente para a leitura do texto verbal, mas que, com algumas adaptações e
acréscimos, poderíamos utilizá-los também como parâmetro de avaliação das atividades de
leitura a partir da imagem. Uma vez que os LDP se propõem a dar conta de todos o cinco
níveis de leitura, quais seriam os níveis atingidos a partir da leitura da imagem?
Elegemos, então uma sequência de atividades propostas a partir de duas tiras. O que
torna essa atividade especial diante das outras, com exceção de apenas mais um caso do
mesmo tipo (no mesmo livro, inclusive), é o fato de os autores terem escolhido duas tirinhas
do mesmo autor (Maurício de Souza) e sobre o mesmo tema. Na seção de onde esses
enunciados foram retirados o eixo temático eram os problemas ambientais causados pelo
homem — desmatamento, radioatividade, poluição — e que afetam o planeta e, por
consequência, seus habitantes. O mais interessante dessa seção é que houve a coletânea
exclusiva de gêneros da esfera dos quadrinhos sobre esses temas: tirinhas, cartuns, charges e
duas histórias em quadrinhos, uma delas ocupando três páginas do livro.
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Sugestões de resposta do LDP
Página 228
1. Sim, ambos estavam sorridentes no primeiro quadrinhos e mudam sua expressão quando são
surpreendidos por uma área desmatada.
2. O desmatamento.
3. Na tira 2 Chico Bento planta uma muda de árvore.
4. Pois está associando o progresso à destruição da natureza.
Página 229
1. Pelo movimento das figuras e pelos dois traços curvos atrás das personagens que indicam
um movimento acelerado para a frente.
2. Sim, porque seria impossível entender a história se houvesse apenas os balões de fala. O
sentido da HQ se completa com a leitura das imagens.

Por serem muitas as questões, convém analisar uma a uma. Tentaremos para cada uma
delas ajustar a associação a um ou mais níveis de proficiência em leitura:

Seção “Por dentro do texto”, atividade 1
Basicamente, o leitor deve perceber que as feições da personagem mudam mediante o
susto causado pela paisagem desmatada. Como os elementos estão explícitos e não há muitas
informações competindo com essa constatação poderíamos afirmar que a atividade solicita do
leitor o exercício de uma proficiência leitora de primeiro nível. Haveria a possibilidade, no
entanto, de considerar que o leitor realiza alguma inferência quando associa o espanto de Zé
Lelé ao desmatamento. Acreditamos que nesse caso a inferência pode ser estabelecida a partir
do escrito, mas que na linguagem visual esses conhecimentos estão na superfície do texto.
Percebemos, como leitores, que as reações das personagens das duas tiras são motivadas pela
visão do campo devastado, onde sobram apenas tocos. Isso é percebido pelo direcionamento
dos olhares de Papa Capim e Zé Lelé e, principalmente, pelos riscos que cercam os dois
campos, que podem indicar tanto um efeito de luz refletida quanto um indicativo de surpresa.
Por vezes, esses traços também aparecem nas histórias em quadrinhos para representar
espaços inusitadamente vazios. Em um texto escrito, inclusive, esse efeito poderia ser
representado, trazido para essa modalidade na forma de pontos de exclamação.
Como um exercício descompromissado, poderíamos transformar parte do último quadro
em uma narrativa verbal, da seguinte forma: Zé Lelé olhou atônito para o campo. As árvores

90
haviam sido cortadas!! ou O campo havia sido todo desmatado!! Da forma como estão
articulados os elementos não verbais, o leitor não precisa fazer inferências, basta apenas ter
uma experiência mínima com narrativas ilustradas para decodificar a informação — e, em
nossa contemporaneidade, não se pode negar o fato de que nascemos todos já imersos nessa
multisemiose. É interessante notar que mesmo a sugestão de resposta aponta para uma
informação decodificada e simplista.
Em tese, esse tipo de atividade é útil, em um momento inicial, para a verificação da
experiência leitora em relação à linguagem visual, quase um exercício de sondagem, que por
força deveria conduzir ao desenvolvimento de estratégias de leitura cada vez mais
aprofundadas e espiraladas.

Seção “Por dentro do texto”, questão 2
A segunda questão solicita que o leitor estabeleça relações entre o signo e seu referente
(PEIRCE, 1975), fazendo uma conexão simples entre o signo e seu significado a partir de um
conhecimento comum no cotidiano: que uma região onde a vegetação foi arrancada se
encontra devastada e que isso, como o enunciado da questão já antecipou, é um problema
social, o que desobriga o leitor desse trabalho interpretativo extra. Mais uma vez, podemos
afirmar que o leitor não irá necessitar de uma competência maior do que as de primeiro nível
para responder à pergunta. Tome-se como modelo a sugestão de resposta.

Seção “Por dentro do texto”, questão 3
Nesse caso a resposta está explícita, dessa vez nas falas das personagens, uma vez que
Zé Lelé pergunta com tom de constatação: “prantando uma árvre nova, Chico?!”. Como a
idéia de uma árvore nova se opõe aos restos de árvores maduras que foram arrancadas e por
ser a "esperança a última que morre" e que, por isso, deve-se lutar por um mundo melhor, os
sentidos podem mesmo ser inferidos a partir do escrito, auxiliado pelo não-verbal. A questão
4 também incentiva a inferenciação a partir do escrito.

Seção “Texto e construção”, questão 1
Cabe aqui também que o leitor associe o signo ao seu referente: que as pernas afastadas
entre si em ângulo obtuso, estando um delas ligeiramente flexionada, remetem ao movimento
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Sugestão de resposta do LDP:
2. Os animais provavelmente foram obrigados a deixar a área. O desmatamento destruiu o
ambiente onde eles viviam e o terreno ficou sujeito à ação das chuvas.

Nesse caso, tomaremos para exemplificação somente a questão 2. Aqui, a desolação do
cenário leva o leitor a percebê-lo como não auspicioso à convivência animal. No entanto,
explicar a presença da lama, apenas notada pelas personagens, pressupõe uma inferenciação,
ainda que básica, dos efeitos da chuva no terreno ilustrado. Ainda que essa inferenciação não
traga ganhos significativos à análise do elemento não-verbal, já se pode dizer que estão
presentes nuances de uma competência menos banalizada.
Infelizmente, não podemos evoluir além disso. Concluímos que, além não ter havido
nenhuma possibilidade do leitor construir múltiplos sentidos, não houve também indícios de
posicionamento. Belmiro (2004), analisando os textos não-verbais e literários abordados no
livro didático de Língua Portuguesa, chegou a uma conclusão que de certa forma reflete o
sentimento geral que nos imprimiu a pesquisa:

Em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o aluno faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção textual e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática (BELMIRO, 2004, p.59).

9.7 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM O POSICIONAMENTO CRÍTICO

Todos os aspectos elencados e analisados até agora, de alguma forma, nos encaminham
à discussão deste último, a nosso ver, mais problemático.
Sabemos, primeiramente, que somos constituídos na e pela linguagem; que nossas
palavras e nossa compreensão se dão sempre a fronteira entre duas ou mais consciências, em
um diálogo constante. Vemos o sujeito, como afirma Sobral (2005), “no âmbito de uma
arquitetônica em que os diferentes elementos que constituem sua fluida e situada identidade
estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, em permanente negociação
de formas de composição, em vez de unidos mecanicamente” (p. 105). Sabemos que a palavra
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— a imagem, também — é acometida pela coisificação e se distancia do diálogo tão logo
tenhamos resolvido não esperar nada dela. (BAKHTIN, 2003), uma vez que essa palavra quer
“ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad infinitum”
(Idem, p. 334).
Ainda que não soubéssemos que todas essas assertivas constituem o cerne da questão do
ato ético, da responsabilidade e da responsividade, Mesmo que não conhecêssemos as
implicações dessa arquitetônica do Círculo bakhtiniano na compreensão da constitutividade
dos sujeitos na e pela linguagem. Ainda que não compreendêssemos ou não aceitássemos a
essencialidade do acabamento ético e estético implicado na relação entre eu e o outro. Ainda
se não soubéssemos de nada disso, saberíamos, assim como o sabem os autores dos livros
didáticos de Língua Portuguesa, que a prova institucional do Pisa elege como nível máximo
de proficiência em leitura a avaliação crítica (ainda que mecânica) do texto, a inferenciação
mais aprofundada, que se baseia em elementos do texto que não estão disponíveis
necessariamente na superfície do texto. Saberíamos que, de acordo com os autores do Livro 2,
as estratégias de leitura consideradas mais abrangentes e construtivas são justamente as que
propiciam o “posicionamento do sujeito-leitor perante o texto” (Tudo é Linguagem, Guia do
Professor, p.7), pressupondo que a extrapolação para além dos sentidos aparentes do texto, a
reflexão crítica e o diálogo leitor-texto são etapas essenciais desse posicionamento.
Então, se pelo menos esses últimos conhecimentos, de ordem mais prática, são
apreciados pelo Guia do Professor e elevados à posição de estratégias e níveis máximos da
competência leitora, como explicar o fato de que em nenhuma das questões analisadas (por
volta de três centenas de atividades, propostas a partir de 144 tiras) houve a solicitação do
posicionamento crítico do leitor?
Na busca por atividades que pudessem exemplificar de forma positiva esse último nível
de proficiência leitora, encontramos apenas comandos mal acabados, mal encaminhados.
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Sem cair no teoreticismo, essa tirinha poderia, inclusive, servir para a discussão da
própria compreensão responsiva ativa, do posicionamento crítico e da condição de não ter
álibi para a vida, se esse fosse o objetivo no momento. Visto que não é, vamos ao que é
proposto no livro. A questão 1 e a 2, até a letra b, solicitam habilidades de reconhecimento
dos elementos verbais e não-verbais e de apreensão do sentido de forma generalizada. O
conteúdo tratado na seção que traz essa atividade é a intencionalidade discursiva, entendida
como "as intenções, implícitas ou explícitas, existente no discurso" (CEREJA;
MAGALHÃES, 2006, p. 59).
Contudo, na letra c da segunda questão pede-se então que o leitor resgate a verdadeira
intenção da personagem, quando, na verdade, seria infinitamente mais proveitoso questionar a
intencionalidade discursiva do real enunciador do discurso, o autor da tira! Essa pequena
alteração, embora não pareça de grande valia, abriria uma fresta maior para que o leitor
refletisse sobre os discursos que perpassam a obra do autor, sobre práticas sociais e
discursivas muitas vezes opressoras, descomprometidas com a ética (não necessariamente no
sentido bakhtiniano), insensíveis ao sofrimento alheio. Como um fio condutor, o leitor
ativaria outros enunciados, outras vozes em relação às quais talvez ainda não tenha tido a
oportunidade de ser responsivo. Suas experiências então poderiam ser ativadas e revisitadas
no ato de refletir sobre o discurso do outro. Então, o ouvinte/leitor já não poderia permanecer
imóvel e assumiria seu lugar na interlocução, respondendo a partir de seu lugar único no
mundo, carregado de valores, crenças, posicionamentos. É aí, nesse processo, que reside de
fato e de direito o diálogo entre o texto e o autor e é justamente esse o "pulo do gato" que
parece ainda passar despercebido aos olhos dos autores do livro didático de língua portuguesa.
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11 PERCALÇOS E CONTRAPONTOS ENTRE A TEORIA DO MP E A
PRÁTICA NO LDP

Até aqui nos ocupamos de descrever as categorias nas quais se configuram de uma
forma ou de outra todas as atividades de leitura analisadas. Para que houvesse uma
concatenação maior em nosso discurso, deixamos para o final da análise o ato de arrematar o
que foi dito, de estabelecer pontos de contato e de distanciamento entre as orientações teóricometodológicas sobre o trabalho com a leitura e a consideração dos aspectos problemáticos que
surgiram a partir do olhar sobre as práticas dos quatro LDP que integraram essa pesquisa.
Neste capítulo acreditamos ser importante trazer algumas vozes esparsas, vindas do manual
do PNLD 2008, a respeito desses livros. A seguir, nos ocuparemos, por necessidade de
organização, dos comentários sobre cada livro separadamente.
O Livro 1 – Projeto Araribá Foi o segundo com maior número de tirinhas, 46 no total,
a maioria delas sendo abordadas total ou parcialmente em função de suas características
formais e textuais, mas quase nunca discursivas. Cerca de noventa por cento dessas tirinhas
estavam inseridas na seção relativa ao estudo da língua e de seus elementos constitutivos,
enquanto as demais figuravam na seção Estudo do texto, responsável por trabalhar a
compreensão dos textos, o conhecimento lingüístico-textual e aspectos do vocabulário. Na
prática, porém, percebemos que a diferenciação dos objetivos das duas seções não alterava a
abordagem das tirinhas, sendo que em quase noventa e cinco por cento dos casos as atividades
elaboradas tinham como objetivo dar conta dos componentes curriculares trabalhados nas
seções e nas unidades. Embora houvesse muitos textos com atividades exclusivamente
voltadas para o estudo linguístico, o que predominou foi a mescla com atividades de
compreensão, sendo que em apenas quatro casos as questões de compreensão foram
exclusiva, estando esses quatro enunciados localizados no início do volume, o que, veremos, é
comum aos outros livros.
Lembrando que o Guia do Professor tem como objetivo de leitura auxiliar o aluno a
desenvolver estratégias de leitura que contemplem os cinco níveis de proficiência leitora
estabelecidos pelo Pisa, percebemos que é possível que as atividades cheguem no máximo ao
segundo, terceiro nível. O GP afirma que as seqüências didáticas destinadas ao trabalho com a
leitura são orientadas pela identificação e recuperação de informação, pela interpretação do
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texto e pela reflexão. Mas, se existem atividades no livro que solicitem do aluno a reflexão
crítica, essas não são definitivamente as que analisamos neste estudo. Na maioria das vezes a
compreensão está limitada somente à checagem, a verificação de que o leitor entendeu o
texto, entender aqui com o sentido de assimilar o enredo, de decodificar a história, de
“entender a piada”. Existem muitas perguntas do tipo “como é construído o humor na tira?”
ou “porque a tira é engraçada?”, cuja resposta sugerida no livro é única e consiste mesmo na
explicação do que aconteceu e do que gerou em termos de sentido.
O Manual do PNLD 2008 diz que a escolha dos textos por parte do Livro 1 é
diversificada e que conta com textos originais e ainda que as atividades de leitura favorecem
sim o desenvolvimento de capacidades “básicas” de localização e reprodução da informação e
de inferenciação, mas que, no entanto “não promovem satisfatoriamente capacidades de
reflexão e crítica” (BRASIL, 2007, p. 140).
A leitura do não verbal fica reduzida a um capítulo em que se discute quadrinhos (todos
os livros dedicaram algum espaço à explicação dos elementos que constituem visualmente as
histórias em quadrinhos), mas esse enfoque segue em muito o que se faz com o verbal: pedese que o aluno identifique os elementos que constituem o cenário, os tipos de balões, o
enquadramento, quem são os protagonistas, coadjuvantes... Vimos, de fato, uma questão
interessante, solicitando que o leitor resgatasse a intenção comunicativa do autor ao fazer a
aproximação do quadro, mas percebemos que essas são atividades isoladas e estão longe de se
converterem em uma práxis que oriente o leitor a, no contato com um texto, refletir
criticamente sobre os temas abordados, relacioná-los com situações concretas nas quais estão
inseridos, enfim, responder ao texto com sua própria vida, sua singularidade, seus viés
axiológico.
Se existe um ponto positivo, e sempre há, é que os autores se preocupam pelo menos em
parte com a inserção do leitor no enredo e em informações essenciais para o entendimento do
texto e que podem não estarem acessíveis a esse público leitor. O livro, por exemplo, forneceu
dados que ajudaram a situar o leitor no contexto de histórias como Recruta Zero e Mafalda, o
que é importantíssimo, levando em consideração que a grande maioria dos alunos têm o
primeiro contato com as tirinhas e com essas personagens justamente na escola. Essa atitude,
ainda, impede em muito a falta de compreensão do texto, o que pode, em se repetindo,
perpetuar um histórico de leituras malogradas, convencendo cada vez mais a leitor que de o
texto é uma instância fora de seu alcance. Dos quatro LDP, esse foi o que se preocupou mais
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ativamente com essa problemática. Também não houve incorreções nem incertezas quanto à
caracterização do gênero em relação a outros.
O Livro 2 – Tecendo linguagens trouxe ao todo dezoito tiras, acompanhadas ou não de
atividades. Mais uma vez, a quantidade dos enunciados que foram abordados em função do
conteúdo linguístico ou textual trabalhado na seção ou unidade foi alto: apenas duas tirinhas
restaram sem atividades dessa natureza. As demais ou deram conta apenas desses
conhecimentos ou adicionaram-nos a questões de compreensão. No entanto, percebemos que
aqui a distinção por seções significou efetivamente um tratamento diferenciado da tira. As
atividades inseridas no capítulo “Prática de leitura” tinham maiores aspirações à leitura (ainda
que superficial) do não-verbal, além de solicitar processos inferenciais mais perceptíveis do
que no restante dos dados, remetendo também o leitor às suas experiências como uma forma
de resgatar e construir os sentidos do texto, o que é algo válido, embora ainda seja necessário
gerir melhor essas práticas.
Outro aspecto positivo do livro foi a elaboração de um capítulo onde constaram apenas
gêneros da esfera dos quadrinhos, todos articulados com temáticas de desrespeito ao meio
ambiente. Em dois momentos do capítulo, os autores organizaram atividades de leitura a
partir de duplas de tiras (duas ligadas entre si pela seqüencialidade e duas, do mesmo autor,
mas com personagens de enredos distintos, ligadas entre si pela temática e pelos elementos
visuais recorrentes1. Entretanto, como já foi dito, as atividades de leitura do não-verbal são
conduzidas muitas vezes por parâmetros próprios da análise do material verbal. Na maioria
das vezes o LDP fica preso à decodificação dos sinais, a uma verificação constante sobre se o
leitor entendeu os elementos básicos que dão sentido ao texto. Se utilizássemos como
analogia a tipologia de perguntas de Marcuschi, diríamos que essas atividades são em maioria
do tipo “cópias” e “objetivas”, a partir das quais se pede apenas que o aluno reconheça os
elementos visuais que, em caráter superficial, encadeiam o enredo ou então aponte segmentos
visuais específicos, relacionando o signo visual ao seu referente.
No Guia do Professor, os autores afirmar que no trabalho com a leitura serão
enfatizadas, além de “questões objetivas”, atividades de caráter subjetivo que tenham como
intenção “captar as primeiras emoções e idéias que um texto desperta no leitor, dando
condições aos alunos de expor seus pontos de vista, seus sentimentos, sua maneira particular
de ver e entender o mundo. (OLIVEIRA; GAVIOLI et al, 2006. Manual do Professor, p. 18).
1

Ver enunciados 58, 59 e 60 e 61, estes já abordados no corpo da análise.
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Percebemos que em algumas atividades esse esforço é empreendido, mas o trabalho com a
leitura acaba ficando pelo meio do caminho, cedendo lugar à discussão de aspectos formais
do texto, uma vez que geralmente as questões de compreensão antecedem as de analise
linguística e textual.

Dentre os GP analisados esse nos pareceu o mais consciente e planejado, mas entre as
páginas do livro os objetivos do Guia só foram perseguidos em poucas ocasiões1, estando as
demais passíveis dos mesmos aspectos problemáticos que as demais: excesso de atividades
voltadas para o linguístico/textual, leituras restritas ou não-leituras, nenhuma informação
prévia sobre as personagens ou o enredo e, principalmente, falta de posicionamento crítico.
No Livro 3 – Tudo é linguagem, localizamos quinze tirinhas, a menor ocorrência entre
os quatro exemplares analisados. Invertendo a ordem com que temos encadeado a síntese de
cada livro, destacamos antes das demais observações um aspecto comum a todos os LDP
desta pesquisa: o não comprometimento com o desenvolvimento de estratégias de todos os
níveis de leitura compreendidos e assumidos no GP. No Guia do Professor do Livro 3, os
autores estabelecem três níveis de competência de leitura: compreensão imediata,
compreensão propriamente dita e extrapolação e crítica, conceitos que em parte recordam os
níveis do Pisa. Vendo os dados por intermédio das lentes escolhidas pelos autores, avaliamos
que nenhuma atividade se propôs a desenvolver habilidades de extrapolação do sentido
aparente e de leitura crítica, o que é infelizmente é uma constante em nossos dados.
Não se pode supor, porém, que as atividades elaboradas não desenvolvam habilidades
de leitura crítica, de extrapolação e de posicionamento, porque o gênero não permita essa
possibilidade. Muito inversamente, a tirinha estaria apta a proporcionar, pelo menos, o
tratamento lúdico (para quem gosta do termo) de assuntos polêmicos, que poderiam ser
resgatados e discutidos em sala de aula, de forma crítica e aberta ao posicionamento dos
sujeitos leitores, mesmo estando estes na faixa dos dez, doze anos — horizonte etário do
alunado no sexto ano.

1

Obviamente, não queremos afirmar que os outros LDP não tenham, em nenhum momento, concretizado seus
objetivos, mas que entendemos que os encaminhamentos da leitura nesse livro foram os mais acertados dentre os
demais, ainda que distantes, se considerarmos os aspectos problemáticos evidenciados na análise.
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Mais uma vez, a proporção de seções que tratam do estudo formal do texto e de
atividades que responde pela complementação didática do conteúdo da unidade ou seção é
altíssima, sendo este Livro o lugar onde essa proporção é mais desigual. Para começar, em
nenhum caso a tirinha aparece no LDP em função somente da construção/ reconstrução de
seus sentidos. Todas as atividades, total ou parcialmente, incorporam o direcionamento que
temos tanto criticado. Além da seção habitual de análise linguística (“Língua: usos e
reflexão”), parece que ao final do livro existe uma sobra de conteúdos linguísticos que não
puderam ser conciliados com o restante do projeto didático. É criada então a seção “Unidade
Suplementar”, uma espécie de compêndio de gramática onde um terço das tirinhas do livro
sucumbe a processos mecanicamente objetivos.
Essa peculiaridade, é claro, nos levou a relembrar o termo “frase ilustrada”, que já
utilizamos anteriormente. Ora, nesse momento percebemos que a tirinha é convocada ao
Livro 3 em função de todo um viés de conveniência ao livro: o apelo à modernização e
descontração do material, uma forma de colorir funcionalmente o manual, tornando-o atraente
no momento da escolha por parte das escolas e, ainda, um modo de conciliar tudo isso em
favor da gramática sem precisar destinar para isso um conto ou uma artigo de vulgarização
científica, que ocupariam muito mais espaço no layout da página do que o compensado rico
de cores e apelos da tirinha. Porém, a tirinha serve aos mesmos propósitos que serviram “a
grama é verde” e “o livro está sobre a mesa”, nossos velhos conhecidos. Não há novidade
nesse discurso.
O guia do PNLD, inclusive, atenta para esse fato quando afirma que o Livro 3 realiza
uma seleção interessante de textos e propicia “experiências produtivas, intensas e
diversificadas em diferentes tipos de letramentos” por meio de textos visuais (pintura e
fotografia), quadrinhos, charges e tiras “ainda que estes últimos sejam, muitas vezes, apenas
pretexto para estudos gramaticais” (BRASIL, 2007, p. 136). É inclusive difícil de conceber
que um manual seja tão alheio à leitura da tirinha e ao mesmo tempo brilhante no
encaminhamento de gêneros com características análogas. Mesmo porque para a leitura do
não-verbal não existe quaisquer propostas (com exceção de um caso em que o leitor deve
concluir que a linguagem não-verbal contribui para o sentido). Pelo contrário, nos espaços em
que se propõe a trabalhar a compreensão do texto, o LDP utiliza como base de compreensão
apenas o código escrito: o humor da tira é construído pelo uso das aspas, pela utilização de
substantivos justapostos, pela aliteração e assim por diante.
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Talvez em função desse pouco caso, esse é o único livro onde encontramos certa
indecisão quanto à nomeação do gênero tirinha, em alguns casos denominada a partir de seu
“hiperônimo”, que na verdade delimita a esfera de onde decorrem essas tiras: os quadrinhos.
Percebemos também que todos os aspectos problemáticos do trabalho com a leitura no LDP,
que temos discutido, se encontram representados por uma ou muitas atividades de leitura.
Nessas circunstâncias, por mais que se queira ser complacente, não é possível fugir da
constatação de que a tira é arrancada do discurso concreto e vivo e lançada no livro didático,
coisificada (BAKHTIN, 2003), reificada, plenamente a serviço do tudo quanto se queira fazer
com ela; frase ilustrada.
Por fim, o Livro 4 – Português: linguagens. Devemos confessar que, desde o início da
pesquisa, esse foi o livro em que mais apostamos, por reconhecer o posicionamento de um
dos autores em consonância com alguns conceitos do Círculo, por saber que ele se insere hoje
numa das bases de pesquisa mais conceituadas do país, que problematiza seus objetos de
pesquisa a partir do viés bakhtiniano. Enfim, tínhamos muita curiosidade. Mas, de um modo
geral, não foram vistas grande distinções entre o que é feito neste livro e o que tem sido feito
nos demais. Podemos, no entanto, encontrar nuances, indícios de um movimento em direção à
mudança dessas práticas de leitura.
De todos, esse é o LDP onde mais encontramos tirinhas: impressionantes cinqüenta e
nove enunciados. Nem precisamos fazer muitas verificações para sugerir que esse pode ser o
gênero mais inserido nessa coleção. No entanto, novamente, o percentual de tiras cômicas que
são abordadas somente em termos de compreensão é muito pequeno, apenas cinco
enunciados, enquanto as tiras que servem somente ao estudo de aspectos linguísticos são
triplamente mais numerosas. O que predomina, no entanto, mais uma vez, são as atividades
mistas, algo que se constituiu como um padrão entre os exemplares. Porém, uma característica
do trabalho com a leitura nesse livro, em especial, é a quantidade de leituras não
acompanhadas de atividades. Vimos anteriormente que essa não atividade nem sempre
significa que o texto está no livro para ser lido por si mesmo, sem objetivos, fruitivamente: na
maioria dos enunciados analisados nesse LDP, a tira serve somente à exemplificação de
fenômenos de aspectos linguísticos e textuais, sem que haja qualquer atividade requerida. Ao
todo, são doze tirinhas nessa configuração. Acreditamos que, para o aluno, convidado a
passear os olhos pelo livro didático, aquele pode ser sim um momento de leitura fruitiva, por
prazer, entendendo também que, até certo ponto, os autores têm conhecimento dessa
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possibilidade, talvez por isso deixem propositadamente enunciados à vontade, ao alcance do
leitor. É possível até, ironicamente, conjecturar que em alguns momentos o texto como
unidade de análise linguística possa ser, na verdade, pretexto para um real exercício de leitura,
descompromissada, fruitiva, talvez reflexiva e crítica, mas sempre silenciosa, porque não há
espaço para réplicas.
É bem possível que em alguns momentos essa subversão aconteça, indo na contramão
de tudo que já foi alardeado sobre o lugar do texto na sala de aula, mas, se as coisas
acontecessem sempre dessa forma, estaríamos admitindo que a pura vivência, que o simples
contato com a realidade do texto nos transformaria em leitores proficientes, o que
infelizmente não é verdade.
Com a leitura do Livro 4 também chegamos à conclusão de um fenômeno que já
tínhamos pressentido na análise do Livro 1 e do Livro 3: o “cansaço” no trabalho com a
leitura a partir do gênero pesquisado. Percebemos que, em geral, as atividades melhor
elaboradas são dispostas no começo do manual e as que se seguem vão progressivamente
perdendo o fôlego até que, no final do livro, predominam as leituras e procedimentos mais
mecânicos, como predomínio de perguntas feitas do tipo “como se dá o humor na tira?”. No
Livro 1, as últimas tiras são abordadas predominantemente pelo recorte da análise gramatical,
acontecendo inclusive de uma única atividade de retirada de interjeições ser aplicada a um
conjunto de quatro tiras, sem que mais nada seja dito a respeito delas1. No Livro 2, essa
afirmação não se aplica, visto que as atividades mais significativas são as últimas, todavia, no
Livro 3, a maior concentração de atividades que implicam somente o estudo linguístico se
encontra na segunda metade dos dados2. No Livro 4, acontece a mesma coisa, estando mais da
metade desse tipo de atividade concentrada apenas nos últimos quinze enunciados. Por algum
motivo que não desvendaremos nesta ocasião, os autores são acometidos quase que por um
cansaço crônico, que torna mais difícil contemplar a dimensão discursiva do enunciado, essa
inexistente. Torna-se mais comum então voltar à frase ilustrada, procedimento mais
automatizado e que permite dar conta das exigências curriculares. São hipóteses.
Como síntese deste capítulo, entendemos que, de um modo geral, os aspectos
problemáticos do trabalho com a leitura são inerentes a todos os exemplares analisados em
maior ou menor grau. Principalmente nos LDP que traziam grande número de enunciados
1
2

Ver, como exemplo, Anexo I, enunciados 29 a 30, 31 a 33, 40 e 43 a 46.
Como exemplo, Anexo III, enunciados 72 a 74, 76 e 78 a 79.
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(Livro 1 e 4), praticamente todos esse aspectos puderam ser observados, com exceção da
indefinição teórica em torno da conceituação do gênero tirinha, um problema que só
percebemos no Livro 3. Mesmo reconhecendo que não temos intenções comparativas, alguns
livros estiveram mais adequados aos seus objetivos, embora todos tenham fugido a eles.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessas últimas considerações, esperamos colher raminhos de respostas, espalhados por
toda a dissertação, e atá-los com um laço que nos permita vê-los em sua totalidade, como um
feixe de inteligibilidades que satisfaçam às questões que nos moveram nessa jornada e que
recendam a algum aroma axiológico.
Embora não tenhamos dito, antes do início, já tínhamos uma hipótese vaga de que
encontraríamos mais problemas do que soluções no que diz respeito à formação de leitores
críticos. No entanto, como a palavra hipótese soa científica e positivista demais e como está
aparentemente desconforme com o que se tem dito atualmente sobre os percursos
metodológicos e a maneira de abordar o objeto de estudo, preferimos não parecer
(pré)conceituosos. A verdade, no entanto é que esperávamos ver algo, embora preferíssemos
não vê-lo. Se essa pseudo-hipótese prejudicou nosso olhar sobre o objeto, acredito que não,
mas sei que nosso objeto agora se fez outro, porque fomos responsivos a ele, porque nos
propomos a tomar os fios de sua tessitura e, junto aos fios trazidos conosco, traçamos o
mesmo e um novo bordado. É inclusive nesse sentido que pretendemos ver nossa pesquisa,
como uma problematização que se fez na réplica, na fronteira.
Como forma de organização desse trabalho de conclusão, sempre delicado, traremos
cada uma das questões específicas e após elas, retomaremos a questão principal, como
fechamento deste ciclo.
Em primeiro lugar, considerando o Guia do professor e suas orientações teóricometodológicas, quais objetivos norteiam a abordagem da leitura e a inserção das atividades
de leitura nos manuais pesquisados? Percebemos que nos Guias do Professor existe, pelo
menos, boas intenções. Em todos os livros analisados esses GP em um ou outro momento se
dispuseram a apadrinhar o professor, dando dicas, sugerindo ações e leituras complementares
em torno das unidades temáticas, lembrando que o docente tem liberdade para seguir os
melhores caminhos de acordo com as especificidades de cada turma. Esse, normalmente, é o
momento de maior elaboração teórica do LDP, pois de certa forma possui dois leitores
esperados: em primeira instância, a comissão avaliadora de cada edição do PNLD,
responsável por escolher os volumes mais adequados sob uma série de critérios, e, em
segunda instância, o professor, em tese responsável pela escolha final do volume que será
adotado pela escola. Perceba-se que nos dois casos, a aprovação do LDP gera um retorno
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financeiro à editora e aos autores, pois implica maior número de exemplares vendidos. Esse
processo de escolha é tão importante para as editores, que ocasionalmente ouvimos sobre
pequenas corrupções que se desencadeiam entre as paredes da escola, no dia de escolha do
próximo livro didático a ser adotado.
Talvez por isso, encontramos Guias bem elaborados, apresentando com linguagem
acessível nuances de teorias lingüísticas e de pesquisas sobre leitura, escrita, avaliação etc. O
público leitor esperado por esses GP, podemos perceber, é o professor que já concluiu sua
formação há certo tempo e que precisa ser reinformado das novidades pedagógicas, das novas
tendências no ensino de língua portuguesa. Existe um cuidado do GP de não assumir uma
única vertente teórica ou metodológica, mas apresentar nuances de algumas dessas,
encontrando um meio termo que deixe o professor à vontade entre as certezas que adquiriu
durante sua formação e as novas apostas que se fazem atualmente, com urgências (urgências?)
do trabalho com o gênero, com a oralidade, com as linguagens não verbais, com a não
discriminação das variantes da língua.
Em relação à leitura, os LDP possuem objetivos claros quanto à formação das
habilidades de leitura e costuma mostrá-las sob a forma do quadro de níveis de proficiência
leitora organizado pela equipe do Pisa, instituição avaliadora reconhecida internacionalmente.
Nos esquemas apresentados, as competências se coadunam progressivamente, culminando
com exercícios de reflexão de extrapolação dos sentidos e com o posicionamento crítico.
Alguns autores trazem ainda as considerações de Solé sobre os objetivos da leitura, que
incluem a leitura por prazer, a leitura para aprender, para se informar, para subsidiar um
debate ou elaboração de trabalho. Espera-se, portanto, que o leitor efetue operações diversas
perante o texto e que perceba os diferentes usos dessa leitura, que não o fim escolar por si
mesmo.
Por último, todos os GP citam a leitura das diferentes modalidades da linguagem como
um meio de formar um leitor competente para atuar de acordo com as novas demandas
sociais. Em um dos livros, inclusive, esse conhecimento de que é necessário compreender o
não-verbal ganha ares de modernidade, como se tivéssemos recentemente adentrado em um
mundo povoado por símbolos. Como já explicitamos, embora haja um reconhecimento de que
a leitura das imagens seja essencial, não se tem, todavia, clareza sobre como a escola pode
auxiliar o leitor a acessar essas competências.
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Porém, o grande embate dessa pesquisa se deu no momento de responder à questão:
tomando apenas a tira cômica como recorte, de que modo as ações sugeridas a partir desse
gênero são coerentes com os objetivos de cada livro? Sabemos de antemão que não podemos
estender nossas conclusões ao todo do livro, como se ele trabalhasse a leitura de uma tira da
mesma maneira que trata uma história, um artigo ou o texto base de cada unidade. A rigor,
podemos apenas falar do que constatamos a partir do nosso recorte específico.
Destacamos ao todo sete categorias de análise, compostas a partir de atitudes
recorrentes no tratamento das tiras cômicas. Os aspectos discutidos, em resumo, foram:

 Atividades excessivamente voltadas para a análise linguística/textual.
 Atividades que restringem ou anulam as possibilidades de leitura.
 Atividades que não fornecem de antemão informações prévias sobre as personagens
e o enredo.
 Atividades que não apresentam clareza na abordagem do gênero.
 Ausência de atividades.
 Atividades que não solicitam estratégias adequadas para a leitura da imagem.
 Atividades que não solicitam o posicionamento crítico.

Até mesmo em virtude do levantamento de pesquisas para o estado da arte, já
esperávamos encontrar em nossos dados o peso da análise linguística e textual, as poucas
possibilidades de leitura incentivadas pelo material didático e o trabalho superficial com a
leitura e compreensão da linguagem não-verbal. O que nos surpreendeu foi o quanto essas
ações se repetiram por todos os livros, quase que sem diferenciações entre eles. Nosso
entendimento a respeito dessas práticas pode ser ilustrado pela fala de Belmiro a respeito do
mesmo cenário:
em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o alunos faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção temática e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática. (BELMIRO, 2004b, p. 59)
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Interessou-nos constatar que o propósito real dessas atividades de leitura, na grande
maioria das vezes, não está relacionado ao entendimento do texto como enunciado, como
unidade concreta e viva, situada e irrepetível. Antes, essas palavras saem de contexto de sua
enunciação e jazem coisificadas em meios a tantos predicados e complementos. Servem como
auxiliares para serviços gerais, dando conta de quaisquer conteúdos curriculares, bastando
somente que haja um ponto qualquer de contato entre os segmentos do texto e o assunto
tratado na seção ou na unidade temática do livro. Ou às vezes nem isso.
Por outro lado, o não fornecimento, por parte do livro, de informações prévias
essenciais à compreensão e mesmo a não clareza na denominação do gênero textual são
indícios de um tratamento do texto que não leva em consideração as singularidades de cada
enunciado, que não as considera importantes para o entendimento do texto por parte de um
leitor que muitas vezes não tem acesso a essas sutilezas. Acreditamos que se o LDP se propõe
a inserir no universo do aluno um enunciado que em alguma medida não lhe seja acessível (e
vimos nos capítulos anteriores que a experiência dos alunos com o gênero tira cômica se dá,
em nossa realidade e contexto regional, quase que exclusivamente por intermédio da escola,
não sendo muitos dos enredos conhecidos pelos leitores) é dever dos autores que essas
informações sejam previstas no encaminhamento da atividade, como uma forma de preparar o
aluno para uma leitura integral, que leve em consideração o lugar do enunciado no seu
entorno original, indisponível no manual didático.
Existiu, também, pouco comprometimento com a leitura dos elementos não-verbais e,
conseqüentemente, pouca preocupação com a importância desses elementos para a construção
dos sentidos do enunciado. Isso porque não basta fazer com que o leitor perceba, por meios de
perguntas retóricas, que a linguagem não-verbal é fundamental para construir os sentidos da
tira: é preciso que ele aprenda a decifrar essas imagens, a perceber os sentidos que podem
estar por trás ou à margem destas, a compreender que o traçado é carregado por
posicionamentos, por valores, por estreitas relações com outros traços, que passam sempre
pela subjetividade do olhar do autor. É preciso que o leitor aprenda a manter um olhar crítico,
informado, questionador, enfim, atitudes que não pode ser almejadas apenas com o mero
reconhecimento de que a linguagem visual é importante e que ajuda a entender o texto. É
necessário o exercício da réplica.
Isso nos leva a um aspecto que, em certo momento da análise, tomou para nós um lugar
de destaque nas discussões e nas inquietações. O que mais impressionou-nos foi o fato de que
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os leitores desses LDP em nenhum instante foram solicitados a se posicionarem
"efetivamente" diante desses enunciados, ainda que tenha sido considerável o número de
atividades coletadas. Sabendo que compreender "não significa reproduzir o outro, mas dar
resposta ao outro" (OLIVEIRA, 2008, p. 17), como falar da compreensão propriamente dita,
como momento de extrapolação e de crítica, de estratégias de leitura mais complexas, se na
verdade o aluno, ao deparar-se com a tirinha, não é convocado a responder às práticas sociais
e discursivas que o texto traz à tona e nem ao autor do texto, com quem deveria dialogar,
obedecendo ao movimento natural da comunicação, a réplica. Obviamente, nãos significa
dizer que os leitores não farão isso de modo algum, mas sim que o LDP tem perdido
excelentes oportunidades de exercitar esse exercício da contrapalavra de forma consciente e
planejada.
Essa discussão nos levou à terceira pergunta específica que moveu nosso estudo: como
a abordagem desses enunciados no livro didático pode, ou não, contribuir para a
constituição da leitura como espaço dialógico de construção e circulação de sentidos entre
sujeitos? Se compreendermos a leitura desse modo, então boa parte do que tem sido feito com
a tirinha no livro didático não gera implicações relevantes para a formação leitora crítica e
dialógica, o que, certamente, não era a intenção dos autores no momento de elaboração de
seus planos teórico e metodológicos. Naturalmente existem casos à parte, ocasiões em que
essas atividades são dignas de nota em um ou outro ponto, mas o que predomina é a frase
ilustrada, o texto como pretexto para fins alheios e muito distantes do que a tira se propôs.
Sabemos que de fato, quando o texto entra na sala de aula, passa a ter um fim escolarizado,
será lido com outros interesses e enfoques. A crítica não recai necessariamente sobre essa
realidade da escolarização do gênero discursivo, mas sim sobre os excessos que são vistos por
todo o corpus.
Todos os aspectos problemáticos dessas atividades de leitura trazem em suas esteiras
consequências para um movimento final de não constituição da leitura como prática dialógica,
como espaço de circulação de saberes, de sentidos, entre os sujeitos. Tentamos, em toda a
dissertação, atentar para essas implicações, muito embora, também tenhamos deixado claro os
momentos em que essas atividades foram bem encaminhadas e convergiram para atitudes
acertadas em relação ao enunciado. E alguns momentos, nossa postura não foi de crítica, mas
de complementação, de sugestão adicional.
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Nossas três questões de pesquisa se constituíram como desdobramentos de uma questão
maior, a saber, de como a leitura é trabalhada no livro didático de língua portuguesa por
intermédio dos textos que nele são incluídos e das atividades a estes relacionadas. Nesse
momento, porém, acreditamos que o trabalho de pesquisa que é concluído nestas linhas
aponta e requer outros olhares, em outras palavras, sinalizamos com um porvir. Sabemos que
toda a nossa pesquisa se constituiu mais uma voz, mais uma problematização a respeito de
uma temática essencial do ensino de leitura e da formação leitora. Obviamente, reconhecemos
as limitações desse nosso olhar, dificultada com obstáculos de várias ordens e, de certa forma,
inerentes à todo pesquisador.
Por isso, reconhecemos que, à medida que buscávamos respostas para nossa pergunta de
pesquisa, caminhávamos para um ponto onde seria necessário reconhecer as limitações dessa
tentativa de resposta. Assim, podemos, a despeito de todo o esforço e empenho, responder
apenas no âmbito do que se com um gênero, com um determinado conjunto de livros
didáticos, inseridos em um momento histórico específico. Esse trabalho, tão milimetricamente
situado, pode, no entanto ser somado a tantos outros, em igual situação, gerando um debate
profícuo e abrangente, o que de certa forma nos acalma.
No entanto, apontando para futuros desdobramentos da pesquisa, reconhecemos que,
uma vez que as edições pesquisadas já estão um pouco ultrapassadas — se considerarmos a
data de finalização desse estudo — seria de sumo interesse a comparação entre essas edições e
as que sucederam-nas, na tentativa de recuperar as possíveis reelaborações de atividades, de
orientações teórico metodológicas. Igualmente, uma vez que o espaço ocupado pela tira no
LDP foi essencialmente à margem, quase nunca em destaque na unidade temática do livro,
acreditamos ser essencial investigar como a leitura é trabalhada a partir de textos-base, isto é,
de textos que desempenhem papel principal na articulação das unidades temáticas. Esse
esforço nos desvelaria como as atividades são encaminhadas nessas ocasiões onde o
enunciado é, por algum viés, o foco principal.
Por fim, sabendo que as palavras finais são mais difíceis de serem impressas do que
todas as demais, seria um alívio encerrar este texto tão longo retomando nossa primeira
epígrafe, de João Guimarães Rosa: vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais é só a
fazer outras maiores perguntas. Por ora, tudo o que lemos, tudo o que pesquisamos, tudo o
que encontramos, tudo o que nos motivou, tudo o que nos indignou, enfim, tudo que veio a
nós pelo outro, para o outro se fez resposta. Encerrado nosso projeto de dizer, é hora de fazer
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outras perguntas e, assim, continuar vivendo. E é por estarmos sempre fascinados com esse
ininterrupto diálogo que desejamos em todos os momentos dessa análise que o livro didático
tivesse instaurado nos leitores também o desejo de sempre replicar, de sempre voltar a
perguntar. Se não foi esse o caminho trilhado, a nós cabe um dever, para o qual não temos
álibi, de repensar as práticas reinantes, de ensaiar a esperança (MOITA LOPES, 2006), de
traçar roteiros de fuga e rotas alternativas que nos permitam, e que permitam a todos, a
ousadia de nunca parar de perguntar e de responder à altura
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No primeiro quadro, a professora pergunta se Suriá e seus colegas escreveram um conto
de fadas como, subentende-se, foi pedido. Quando os alunos respondem “Muito melhor!
Vivemos um conto de fadas” poderíamos entender que eles não fizeram a atividade, hipótese
que é confirmada no segundo quadro, quando as crianças se questionam o que vão fazer para
atender à exigência. Então irrompe pela porta uma personagem reconhecida como príncipe
Felipe, trazendo folhas de papel escritas espetadas na sua lança, provavelmente as redações
que os alunos deveriam ter escrito. Na questão 4, é solicitado ao aluno, leitor da tira, que
explique o humor da entrada triunfal do aluno Felipe. Em primeiro lugar, não existe nenhuma
pista no texto ou no seu entorno que aponte o príncipe como um aluno disfarçado. Suriá, a
garota do circo é série de tiras e histórias em quadrinhos criada pelo cartunista Laerte e tem
como espaço principal o circo. As personagens mais freqüentes na história são os tios da
garota e o leão Daniel, enquanto muitas outras personagens podem aparecer apenas
ocasionalmente. Logo, para que Felipe fosse reconhecido como aluno ou ainda como colega
de Suriá, seria necessário saber se a personagem já apareceu em outras histórias, se é comum
no contexto da escola de Suriá, espaço que não é comum no enredo da série. Ter essa
informação demandaria um conhecimento muito especializado sobre a produção do autor se,
de fato, fosse verdadeira. Em um outro momento, discutiremos a falta de informações prévias
nos livros pesquisados sobre as personagens e o enredo (fator responsável muitas vezes pelo
equívoco na leitura ou pela não compreensão), mas, por ora, podemos concluir que o
enunciado da questão delimita um sentido ou muito específico ou inadequado.
A resposta à questão discutida acima também oferece pontos para a discussão. No
mundo dos contos de fadas e da ficção, a aparição milagrosa do herói geralmente traz uma
solução rápida no exato momento em que todos precisam e não podem obtê-la. Os alunos já
haviam afirmado ter vivido um conto de fadas literalmente, enquanto a professora acreditou
ter sido apenas imaginação ou mesmo “enganação”. A quebra da expectativa se dá justamente
pela prova de que os alunos disseram a verdade sobre ter vivido um conto de fadas, mas não
pela prova de terem-no escrito. Obviamente, não esperamos, aqui, destruir a leitura que foi
construída pelos autores do livro 4, uma vez que esta também se apóia em alguns indícios. O
que questionamos é a unicidade do sentido, quando sabemos que em uma sala de aula do
nosso cotidiano (onde muitos professores estão desatualizados, sem formação ou
simplesmente cansados) essa resposta provavelmente não será “sugerida”, mas sim talvez a
única oferecida ou até imposta ao aluno.
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disponível ao leitor depois da leitura de várias tiras. Isso porque Calvin não expressa que
Haroldo é seu amigo imaginário e que na prática não existe, até porque essa afirmação
destruiria o caráter “imaginário” de seu companheiro. Também contribui para a nãocompreensão o fato de que são relativamente poucas as aparições de Haroldo em sua forma de
brinquedo inanimado.
Essa última razão nos leva a um ponto crucial e que é freqüentemente desconsiderado
pelos autores de livros didáticos (e não só por eles). Não apenas nos livros didáticos
analisados, os quadrinistas mais lembrados são, de um modo geral, Laerte, Adão Iturrusgarai,
Maurício de Souza, Bill Waterson, Quino, Fernando Gonsales, Ziraldo, Jim Daves, Chris e
Dik Browne, Angeli e Charles Schulz. Em sua maioria, os textos desses autores circulam de
duas formas: ou em coletâneas, vendidas em livrarias por preços comumente não tão
convidativos para a maioria da população de baixa renda ou em jornais de circulação
nacional, porém não tão acessíveis em nossa região, como a Folha de São Paulo e seus
suplementos e o Estadão. É ingênuo pensar que esses veículos são de alcance dos leitores de
um país tão imenso e desigual e mesmo de muitos leitores do circuito sudeste-sul, sabendo
que o jornal é dirigido às classes média-alta, alta e a recortes da classe média. Sabendo que
nosso veículo em questão é o livro didático (não estando esses enunciados em seus veículos
originais) comprado pelo Governo federal e distribuído a alunos de escolas públicas de todo o
país, então, podemos afirmar com certeza que o primeiro contato que a maioria dos alunos
tem com o gênero tira seja mediado pelo livro didático.
O reconhecimento desse aspecto da circulação do gênero deveria surtir, no livro
didático, a iniciativa de situar os leitores no enredo global de cada narrativa e na continuidade
que esses textos desempenham entre si na maioria das vezes. Do contrário, o leitor poderá
perder o riso planejado pelo autor porque não consegue compreender que a mãe do Calvin
jamais pagará qualquer quantia ao ver que o filho provavelmente cortou o próprio cabelo
sozinho e com toda a perícia de uma criança de quatro anos, que é a idade que o autor atribui
à personagem.
Na totalidade dos enunciados analisados, os autores assumiram essa postura e esse
encargo de guiar o leitor somente em poucas ocasiões. O mais comum tem mesmo sido o
cruzar sem ver, um hábito que acreditamos muitas vezes não ser consciente, mas que pode,
sim, conduzir o leitor à resignação inerente ao “costumo ler, mas não entendo”, situação mais
freqüente em contextos reais e cotidianos do que podemos sequer imaginar.
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Até certo tempo atrás, a leitura pela leitura não era considerada pelo livro didático, que
não cogitava a entrada gratuita do texto em meio a tantos conteúdos a serem trabalhados.
Atualmente, após as muitas discussões sobre a finalidade da leitura na escola, representadas,
principalmente, no texto de Solé1 (1998), começou a surgir entre os autores de LDP o
entendimento de que nem toda leitura realizada na escola deveria demandar atividades
escolarizadas.
Não há muito o que dizer sobre esse tipo de atividade, porque de certo a leitura fruição
também se constitui como atividade de leitura, na medida em que tem um propósito
escolarizado, que é o de instaurar no leitor a idéia de que o convívio com a leitura é
satisfatório pelo que ele tem de melhor: o prazer da descoberta, do riso, do entretimento,
simplório ou não, da satisfação de curiosidade, do avivamento das emoções... É como se o
LDP desejasse oferecer uma pequena "amostra grátis" para incentivar os alunos a manterem
futuros contatos com outros gêneros, com outras experiências de leitura, bem ao gosto das
atuais campanhas de incentivo à leitura, promovidas por instituições públicas governamentais
e também privadas, com máximas do tipo "quem lê, viaja".
De fato, essa causa é das mais nobres, mas, em nossa opinião, seria melhor
encaminhada se os livros didáticos previssem, ou sugerissem, alguma situação posterior,
como uma roda de leitura, um sarau ou mesmo um varal (ou mural) de leituras, onde os
alunos pudessem compartilhar suas experiências uns com os outros, como uma forma de
incentivo coletivo ao ato de ler. Bem organizados, esses momentos poderiam ser convertidos
em contribuições realmente válidas à formação leitora em uma de suas instâncias.
Outro modo de apresentação da tira nessa circunstância da ausência de atividades é
exemplificado pelo enunciado abaixo:

1

Ver capítulo 6 desta dissertação.
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de categorias a partir de segmentos do texto e do ensino transmissivo de aspectos formais da
língua1. Ainda assim, não é esse o nosso enfoque.
Interessa-nos perceber que nesses casos a não-atividade não tem nada a ver com a
leitura por si mesma. Pelo contrário, essa não-atividade poderia ser transformada em atividade
sem nenhum prejuízo à sistematização do conteúdo. Considere-se o enunciado acima: se não
estivesse localizado no momento de apresentação inicial do conteúdo, e sim na verificação do
que foi aprendido (no exercício), com apenas algumas adaptações estaria formada uma
sequência de questões que atingiria praticamente o mesmo objetivo. Nesse contexto, faz
sentido entender esse modo de abordagem do texto como outra maneira de sobrecarregar a
tirinha com questões que em nada correspondem à sua condição de enunciado concreto.

9.6 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM ESTRATÉGIAS APROFUNDADAS PARA A
LEITURA DAS IMAGENS

Retomando os Guias do Professor percebemos que nestes existe sempre o
estabelecimento de objetivos quanto à leitura e a escrita, ainda que não sejam claros ou
condizentes com a realidade. De modo semelhante, todos os livros assumem que a linguagem
não-verbal é essencial e que deve ser trazida para a sala de aula com o objetivo de formar e
familiarizar o leitor com essas práticas, ajudando-o a se tornar um leitor crítico e capaz de se
relacionar com as linguagens de modo consciente e responsivo. Apesar desse reconhecimento,
não foi percebida em nenhum exemplar a intenção dos autores de terem objetivos claros para
com a leitura do não-verbal. Embora reconheçamos que a linguagem não-verbal é múltipla,
recortamos nesta pesquisa apenas uma modalidade dentre essas: por ora trataremos apenas da
imagem.
Em uma definição mais generalista, Joly (2006) afirma que a imagem seria “um objeto
segundo com relação a um outro que ela representaria de acordo com certas leis particulares”
(p.14). A imagem teria múltiplas apresentações: o desenho realista ou estilizado; a figura
1

De acordo com o Guia do PNLD, todos os livros analisados são criticados em função da forma transmissiva
com que os conteúdos linguísticos e gramaticais são abordados.
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estática ou em movimento; a imagem na tela da TV e no rótulo da sopa em lata; a imagem
pintada e a fotografada; a imagem tratada no filme de efeitos especiais cada vez mais
refinados e a estatuária rococó.
O Guia do Professor do livro 3 (Tudo é linguagem) enfatiza repetidamente que, na atual
modernidade, o domínio de novas linguagens é essencial ao indivíduo em suas práticas. De
fato o é, mas não se pode supor que essa seja uma necessidade recente. Estivemos sempre
cercados por imagens desde os primórdios da civilização. Hoje, porém, a multiplicidade do
uso da imagem assume proporções milagrosas a cada inovação tecnológica. Ademais, está na
moda. Cabe hoje ao ensino de língua portuguesa agregar elementos como esse, que sempre
estiveram à margem da escola: a oralidade, os gêneros do cotidiano, os gêneros orais, formais
e públicos, a linguagem não-verbal. Surge, ainda com mais força, a necessidade de estar na
moda: de estar de acordo com os PCN, com o PNLD, com os interesses das novas gerações de
jovens. Uma necessidade, na pior das hipóteses, comercial.
Todavia, novamente, não existem parâmetros claros que guiem o trabalho com a leitura
da imagem, que obedece a uma sintaxe própria, a uma organização própria e, portanto,
mereceria, no mínimo, um tratamento diferenciado, comprometido com as especificidades
dessa modalidade.
Percebemos, então, que os níveis de proficiência em leitura elencados pelo Pisa
voltavam-se diretamente para a leitura do texto verbal, mas que, com algumas adaptações e
acréscimos, poderíamos utilizá-los também como parâmetro de avaliação das atividades de
leitura a partir da imagem. Uma vez que os LDP se propõem a dar conta de todos o cinco
níveis de leitura, quais seriam os níveis atingidos a partir da leitura da imagem?
Elegemos, então uma sequência de atividades propostas a partir de duas tiras. O que
torna essa atividade especial diante das outras, com exceção de apenas mais um caso do
mesmo tipo (no mesmo livro, inclusive), é o fato de os autores terem escolhido duas tirinhas
do mesmo autor (Maurício de Souza) e sobre o mesmo tema. Na seção de onde esses
enunciados foram retirados o eixo temático eram os problemas ambientais causados pelo
homem — desmatamento, radioatividade, poluição — e que afetam o planeta e, por
consequência, seus habitantes. O mais interessante dessa seção é que houve a coletânea
exclusiva de gêneros da esfera dos quadrinhos sobre esses temas: tirinhas, cartuns, charges e
duas histórias em quadrinhos, uma delas ocupando três páginas do livro.
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Sugestões de resposta do LDP
Página 228
1. Sim, ambos estavam sorridentes no primeiro quadrinhos e mudam sua expressão quando são
surpreendidos por uma área desmatada.
2. O desmatamento.
3. Na tira 2 Chico Bento planta uma muda de árvore.
4. Pois está associando o progresso à destruição da natureza.
Página 229
1. Pelo movimento das figuras e pelos dois traços curvos atrás das personagens que indicam
um movimento acelerado para a frente.
2. Sim, porque seria impossível entender a história se houvesse apenas os balões de fala. O
sentido da HQ se completa com a leitura das imagens.

Por serem muitas as questões, convém analisar uma a uma. Tentaremos para cada uma
delas ajustar a associação a um ou mais níveis de proficiência em leitura:

Seção “Por dentro do texto”, atividade 1
Basicamente, o leitor deve perceber que as feições da personagem mudam mediante o
susto causado pela paisagem desmatada. Como os elementos estão explícitos e não há muitas
informações competindo com essa constatação poderíamos afirmar que a atividade solicita do
leitor o exercício de uma proficiência leitora de primeiro nível. Haveria a possibilidade, no
entanto, de considerar que o leitor realiza alguma inferência quando associa o espanto de Zé
Lelé ao desmatamento. Acreditamos que nesse caso a inferência pode ser estabelecida a partir
do escrito, mas que na linguagem visual esses conhecimentos estão na superfície do texto.
Percebemos, como leitores, que as reações das personagens das duas tiras são motivadas pela
visão do campo devastado, onde sobram apenas tocos. Isso é percebido pelo direcionamento
dos olhares de Papa Capim e Zé Lelé e, principalmente, pelos riscos que cercam os dois
campos, que podem indicar tanto um efeito de luz refletida quanto um indicativo de surpresa.
Por vezes, esses traços também aparecem nas histórias em quadrinhos para representar
espaços inusitadamente vazios. Em um texto escrito, inclusive, esse efeito poderia ser
representado, trazido para essa modalidade na forma de pontos de exclamação.
Como um exercício descompromissado, poderíamos transformar parte do último quadro
em uma narrativa verbal, da seguinte forma: Zé Lelé olhou atônito para o campo. As árvores
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haviam sido cortadas!! ou O campo havia sido todo desmatado!! Da forma como estão
articulados os elementos não verbais, o leitor não precisa fazer inferências, basta apenas ter
uma experiência mínima com narrativas ilustradas para decodificar a informação — e, em
nossa contemporaneidade, não se pode negar o fato de que nascemos todos já imersos nessa
multisemiose. É interessante notar que mesmo a sugestão de resposta aponta para uma
informação decodificada e simplista.
Em tese, esse tipo de atividade é útil, em um momento inicial, para a verificação da
experiência leitora em relação à linguagem visual, quase um exercício de sondagem, que por
força deveria conduzir ao desenvolvimento de estratégias de leitura cada vez mais
aprofundadas e espiraladas.

Seção “Por dentro do texto”, questão 2
A segunda questão solicita que o leitor estabeleça relações entre o signo e seu referente
(PEIRCE, 1975), fazendo uma conexão simples entre o signo e seu significado a partir de um
conhecimento comum no cotidiano: que uma região onde a vegetação foi arrancada se
encontra devastada e que isso, como o enunciado da questão já antecipou, é um problema
social, o que desobriga o leitor desse trabalho interpretativo extra. Mais uma vez, podemos
afirmar que o leitor não irá necessitar de uma competência maior do que as de primeiro nível
para responder à pergunta. Tome-se como modelo a sugestão de resposta.

Seção “Por dentro do texto”, questão 3
Nesse caso a resposta está explícita, dessa vez nas falas das personagens, uma vez que
Zé Lelé pergunta com tom de constatação: “prantando uma árvre nova, Chico?!”. Como a
idéia de uma árvore nova se opõe aos restos de árvores maduras que foram arrancadas e por
ser a "esperança a última que morre" e que, por isso, deve-se lutar por um mundo melhor, os
sentidos podem mesmo ser inferidos a partir do escrito, auxiliado pelo não-verbal. A questão
4 também incentiva a inferenciação a partir do escrito.

Seção “Texto e construção”, questão 1
Cabe aqui também que o leitor associe o signo ao seu referente: que as pernas afastadas
entre si em ângulo obtuso, estando um delas ligeiramente flexionada, remetem ao movimento
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Sugestão de resposta do LDP:
2. Os animais provavelmente foram obrigados a deixar a área. O desmatamento destruiu o
ambiente onde eles viviam e o terreno ficou sujeito à ação das chuvas.

Nesse caso, tomaremos para exemplificação somente a questão 2. Aqui, a desolação do
cenário leva o leitor a percebê-lo como não auspicioso à convivência animal. No entanto,
explicar a presença da lama, apenas notada pelas personagens, pressupõe uma inferenciação,
ainda que básica, dos efeitos da chuva no terreno ilustrado. Ainda que essa inferenciação não
traga ganhos significativos à análise do elemento não-verbal, já se pode dizer que estão
presentes nuances de uma competência menos banalizada.
Infelizmente, não podemos evoluir além disso. Concluímos que, além não ter havido
nenhuma possibilidade do leitor construir múltiplos sentidos, não houve também indícios de
posicionamento. Belmiro (2004), analisando os textos não-verbais e literários abordados no
livro didático de Língua Portuguesa, chegou a uma conclusão que de certa forma reflete o
sentimento geral que nos imprimiu a pesquisa:

Em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o aluno faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção textual e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática (BELMIRO, 2004, p.59).

9.7 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM O POSICIONAMENTO CRÍTICO

Todos os aspectos elencados e analisados até agora, de alguma forma, nos encaminham
à discussão deste último, a nosso ver, mais problemático.
Sabemos, primeiramente, que somos constituídos na e pela linguagem; que nossas
palavras e nossa compreensão se dão sempre a fronteira entre duas ou mais consciências, em
um diálogo constante. Vemos o sujeito, como afirma Sobral (2005), “no âmbito de uma
arquitetônica em que os diferentes elementos que constituem sua fluida e situada identidade
estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, em permanente negociação
de formas de composição, em vez de unidos mecanicamente” (p. 105). Sabemos que a palavra
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— a imagem, também — é acometida pela coisificação e se distancia do diálogo tão logo
tenhamos resolvido não esperar nada dela. (BAKHTIN, 2003), uma vez que essa palavra quer
“ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad infinitum”
(Idem, p. 334).
Ainda que não soubéssemos que todas essas assertivas constituem o cerne da questão do
ato ético, da responsabilidade e da responsividade, Mesmo que não conhecêssemos as
implicações dessa arquitetônica do Círculo bakhtiniano na compreensão da constitutividade
dos sujeitos na e pela linguagem. Ainda que não compreendêssemos ou não aceitássemos a
essencialidade do acabamento ético e estético implicado na relação entre eu e o outro. Ainda
se não soubéssemos de nada disso, saberíamos, assim como o sabem os autores dos livros
didáticos de Língua Portuguesa, que a prova institucional do Pisa elege como nível máximo
de proficiência em leitura a avaliação crítica (ainda que mecânica) do texto, a inferenciação
mais aprofundada, que se baseia em elementos do texto que não estão disponíveis
necessariamente na superfície do texto. Saberíamos que, de acordo com os autores do Livro 2,
as estratégias de leitura consideradas mais abrangentes e construtivas são justamente as que
propiciam o “posicionamento do sujeito-leitor perante o texto” (Tudo é Linguagem, Guia do
Professor, p.7), pressupondo que a extrapolação para além dos sentidos aparentes do texto, a
reflexão crítica e o diálogo leitor-texto são etapas essenciais desse posicionamento.
Então, se pelo menos esses últimos conhecimentos, de ordem mais prática, são
apreciados pelo Guia do Professor e elevados à posição de estratégias e níveis máximos da
competência leitora, como explicar o fato de que em nenhuma das questões analisadas (por
volta de três centenas de atividades, propostas a partir de 144 tiras) houve a solicitação do
posicionamento crítico do leitor?
Na busca por atividades que pudessem exemplificar de forma positiva esse último nível
de proficiência leitora, encontramos apenas comandos mal acabados, mal encaminhados.
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Sem cair no teoreticismo, essa tirinha poderia, inclusive, servir para a discussão da
própria compreensão responsiva ativa, do posicionamento crítico e da condição de não ter
álibi para a vida, se esse fosse o objetivo no momento. Visto que não é, vamos ao que é
proposto no livro. A questão 1 e a 2, até a letra b, solicitam habilidades de reconhecimento
dos elementos verbais e não-verbais e de apreensão do sentido de forma generalizada. O
conteúdo tratado na seção que traz essa atividade é a intencionalidade discursiva, entendida
como "as intenções, implícitas ou explícitas, existente no discurso" (CEREJA;
MAGALHÃES, 2006, p. 59).
Contudo, na letra c da segunda questão pede-se então que o leitor resgate a verdadeira
intenção da personagem, quando, na verdade, seria infinitamente mais proveitoso questionar a
intencionalidade discursiva do real enunciador do discurso, o autor da tira! Essa pequena
alteração, embora não pareça de grande valia, abriria uma fresta maior para que o leitor
refletisse sobre os discursos que perpassam a obra do autor, sobre práticas sociais e
discursivas muitas vezes opressoras, descomprometidas com a ética (não necessariamente no
sentido bakhtiniano), insensíveis ao sofrimento alheio. Como um fio condutor, o leitor
ativaria outros enunciados, outras vozes em relação às quais talvez ainda não tenha tido a
oportunidade de ser responsivo. Suas experiências então poderiam ser ativadas e revisitadas
no ato de refletir sobre o discurso do outro. Então, o ouvinte/leitor já não poderia permanecer
imóvel e assumiria seu lugar na interlocução, respondendo a partir de seu lugar único no
mundo, carregado de valores, crenças, posicionamentos. É aí, nesse processo, que reside de
fato e de direito o diálogo entre o texto e o autor e é justamente esse o "pulo do gato" que
parece ainda passar despercebido aos olhos dos autores do livro didático de língua portuguesa.
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11 PERCALÇOS E CONTRAPONTOS ENTRE A TEORIA DO MP E A
PRÁTICA NO LDP

Até aqui nos ocupamos de descrever as categorias nas quais se configuram de uma
forma ou de outra todas as atividades de leitura analisadas. Para que houvesse uma
concatenação maior em nosso discurso, deixamos para o final da análise o ato de arrematar o
que foi dito, de estabelecer pontos de contato e de distanciamento entre as orientações teóricometodológicas sobre o trabalho com a leitura e a consideração dos aspectos problemáticos que
surgiram a partir do olhar sobre as práticas dos quatro LDP que integraram essa pesquisa.
Neste capítulo acreditamos ser importante trazer algumas vozes esparsas, vindas do manual
do PNLD 2008, a respeito desses livros. A seguir, nos ocuparemos, por necessidade de
organização, dos comentários sobre cada livro separadamente.
O Livro 1 – Projeto Araribá Foi o segundo com maior número de tirinhas, 46 no total,
a maioria delas sendo abordadas total ou parcialmente em função de suas características
formais e textuais, mas quase nunca discursivas. Cerca de noventa por cento dessas tirinhas
estavam inseridas na seção relativa ao estudo da língua e de seus elementos constitutivos,
enquanto as demais figuravam na seção Estudo do texto, responsável por trabalhar a
compreensão dos textos, o conhecimento lingüístico-textual e aspectos do vocabulário. Na
prática, porém, percebemos que a diferenciação dos objetivos das duas seções não alterava a
abordagem das tirinhas, sendo que em quase noventa e cinco por cento dos casos as atividades
elaboradas tinham como objetivo dar conta dos componentes curriculares trabalhados nas
seções e nas unidades. Embora houvesse muitos textos com atividades exclusivamente
voltadas para o estudo linguístico, o que predominou foi a mescla com atividades de
compreensão, sendo que em apenas quatro casos as questões de compreensão foram
exclusiva, estando esses quatro enunciados localizados no início do volume, o que, veremos, é
comum aos outros livros.
Lembrando que o Guia do Professor tem como objetivo de leitura auxiliar o aluno a
desenvolver estratégias de leitura que contemplem os cinco níveis de proficiência leitora
estabelecidos pelo Pisa, percebemos que é possível que as atividades cheguem no máximo ao
segundo, terceiro nível. O GP afirma que as seqüências didáticas destinadas ao trabalho com a
leitura são orientadas pela identificação e recuperação de informação, pela interpretação do
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No primeiro quadro, a professora pergunta se Suriá e seus colegas escreveram um conto
de fadas como, subentende-se, foi pedido. Quando os alunos respondem “Muito melhor!
Vivemos um conto de fadas” poderíamos entender que eles não fizeram a atividade, hipótese
que é confirmada no segundo quadro, quando as crianças se questionam o que vão fazer para
atender à exigência. Então irrompe pela porta uma personagem reconhecida como príncipe
Felipe, trazendo folhas de papel escritas espetadas na sua lança, provavelmente as redações
que os alunos deveriam ter escrito. Na questão 4, é solicitado ao aluno, leitor da tira, que
explique o humor da entrada triunfal do aluno Felipe. Em primeiro lugar, não existe nenhuma
pista no texto ou no seu entorno que aponte o príncipe como um aluno disfarçado. Suriá, a
garota do circo é série de tiras e histórias em quadrinhos criada pelo cartunista Laerte e tem
como espaço principal o circo. As personagens mais freqüentes na história são os tios da
garota e o leão Daniel, enquanto muitas outras personagens podem aparecer apenas
ocasionalmente. Logo, para que Felipe fosse reconhecido como aluno ou ainda como colega
de Suriá, seria necessário saber se a personagem já apareceu em outras histórias, se é comum
no contexto da escola de Suriá, espaço que não é comum no enredo da série. Ter essa
informação demandaria um conhecimento muito especializado sobre a produção do autor se,
de fato, fosse verdadeira. Em um outro momento, discutiremos a falta de informações prévias
nos livros pesquisados sobre as personagens e o enredo (fator responsável muitas vezes pelo
equívoco na leitura ou pela não compreensão), mas, por ora, podemos concluir que o
enunciado da questão delimita um sentido ou muito específico ou inadequado.
A resposta à questão discutida acima também oferece pontos para a discussão. No
mundo dos contos de fadas e da ficção, a aparição milagrosa do herói geralmente traz uma
solução rápida no exato momento em que todos precisam e não podem obtê-la. Os alunos já
haviam afirmado ter vivido um conto de fadas literalmente, enquanto a professora acreditou
ter sido apenas imaginação ou mesmo “enganação”. A quebra da expectativa se dá justamente
pela prova de que os alunos disseram a verdade sobre ter vivido um conto de fadas, mas não
pela prova de terem-no escrito. Obviamente, não esperamos, aqui, destruir a leitura que foi
construída pelos autores do livro 4, uma vez que esta também se apóia em alguns indícios. O
que questionamos é a unicidade do sentido, quando sabemos que em uma sala de aula do
nosso cotidiano (onde muitos professores estão desatualizados, sem formação ou
simplesmente cansados) essa resposta provavelmente não será “sugerida”, mas sim talvez a
única oferecida ou até imposta ao aluno.

79
disponível ao leitor depois da leitura de várias tiras. Isso porque Calvin não expressa que
Haroldo é seu amigo imaginário e que na prática não existe, até porque essa afirmação
destruiria o caráter “imaginário” de seu companheiro. Também contribui para a nãocompreensão o fato de que são relativamente poucas as aparições de Haroldo em sua forma de
brinquedo inanimado.
Essa última razão nos leva a um ponto crucial e que é freqüentemente desconsiderado
pelos autores de livros didáticos (e não só por eles). Não apenas nos livros didáticos
analisados, os quadrinistas mais lembrados são, de um modo geral, Laerte, Adão Iturrusgarai,
Maurício de Souza, Bill Waterson, Quino, Fernando Gonsales, Ziraldo, Jim Daves, Chris e
Dik Browne, Angeli e Charles Schulz. Em sua maioria, os textos desses autores circulam de
duas formas: ou em coletâneas, vendidas em livrarias por preços comumente não tão
convidativos para a maioria da população de baixa renda ou em jornais de circulação
nacional, porém não tão acessíveis em nossa região, como a Folha de São Paulo e seus
suplementos e o Estadão. É ingênuo pensar que esses veículos são de alcance dos leitores de
um país tão imenso e desigual e mesmo de muitos leitores do circuito sudeste-sul, sabendo
que o jornal é dirigido às classes média-alta, alta e a recortes da classe média. Sabendo que
nosso veículo em questão é o livro didático (não estando esses enunciados em seus veículos
originais) comprado pelo Governo federal e distribuído a alunos de escolas públicas de todo o
país, então, podemos afirmar com certeza que o primeiro contato que a maioria dos alunos
tem com o gênero tira seja mediado pelo livro didático.
O reconhecimento desse aspecto da circulação do gênero deveria surtir, no livro
didático, a iniciativa de situar os leitores no enredo global de cada narrativa e na continuidade
que esses textos desempenham entre si na maioria das vezes. Do contrário, o leitor poderá
perder o riso planejado pelo autor porque não consegue compreender que a mãe do Calvin
jamais pagará qualquer quantia ao ver que o filho provavelmente cortou o próprio cabelo
sozinho e com toda a perícia de uma criança de quatro anos, que é a idade que o autor atribui
à personagem.
Na totalidade dos enunciados analisados, os autores assumiram essa postura e esse
encargo de guiar o leitor somente em poucas ocasiões. O mais comum tem mesmo sido o
cruzar sem ver, um hábito que acreditamos muitas vezes não ser consciente, mas que pode,
sim, conduzir o leitor à resignação inerente ao “costumo ler, mas não entendo”, situação mais
freqüente em contextos reais e cotidianos do que podemos sequer imaginar.
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Até certo tempo atrás, a leitura pela leitura não era considerada pelo livro didático, que
não cogitava a entrada gratuita do texto em meio a tantos conteúdos a serem trabalhados.
Atualmente, após as muitas discussões sobre a finalidade da leitura na escola, representadas,
principalmente, no texto de Solé1 (1998), começou a surgir entre os autores de LDP o
entendimento de que nem toda leitura realizada na escola deveria demandar atividades
escolarizadas.
Não há muito o que dizer sobre esse tipo de atividade, porque de certo a leitura fruição
também se constitui como atividade de leitura, na medida em que tem um propósito
escolarizado, que é o de instaurar no leitor a idéia de que o convívio com a leitura é
satisfatório pelo que ele tem de melhor: o prazer da descoberta, do riso, do entretimento,
simplório ou não, da satisfação de curiosidade, do avivamento das emoções... É como se o
LDP desejasse oferecer uma pequena "amostra grátis" para incentivar os alunos a manterem
futuros contatos com outros gêneros, com outras experiências de leitura, bem ao gosto das
atuais campanhas de incentivo à leitura, promovidas por instituições públicas governamentais
e também privadas, com máximas do tipo "quem lê, viaja".
De fato, essa causa é das mais nobres, mas, em nossa opinião, seria melhor
encaminhada se os livros didáticos previssem, ou sugerissem, alguma situação posterior,
como uma roda de leitura, um sarau ou mesmo um varal (ou mural) de leituras, onde os
alunos pudessem compartilhar suas experiências uns com os outros, como uma forma de
incentivo coletivo ao ato de ler. Bem organizados, esses momentos poderiam ser convertidos
em contribuições realmente válidas à formação leitora em uma de suas instâncias.
Outro modo de apresentação da tira nessa circunstância da ausência de atividades é
exemplificado pelo enunciado abaixo:

1

Ver capítulo 6 desta dissertação.
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de categorias a partir de segmentos do texto e do ensino transmissivo de aspectos formais da
língua1. Ainda assim, não é esse o nosso enfoque.
Interessa-nos perceber que nesses casos a não-atividade não tem nada a ver com a
leitura por si mesma. Pelo contrário, essa não-atividade poderia ser transformada em atividade
sem nenhum prejuízo à sistematização do conteúdo. Considere-se o enunciado acima: se não
estivesse localizado no momento de apresentação inicial do conteúdo, e sim na verificação do
que foi aprendido (no exercício), com apenas algumas adaptações estaria formada uma
sequência de questões que atingiria praticamente o mesmo objetivo. Nesse contexto, faz
sentido entender esse modo de abordagem do texto como outra maneira de sobrecarregar a
tirinha com questões que em nada correspondem à sua condição de enunciado concreto.

9.6 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM ESTRATÉGIAS APROFUNDADAS PARA A
LEITURA DAS IMAGENS

Retomando os Guias do Professor percebemos que nestes existe sempre o
estabelecimento de objetivos quanto à leitura e a escrita, ainda que não sejam claros ou
condizentes com a realidade. De modo semelhante, todos os livros assumem que a linguagem
não-verbal é essencial e que deve ser trazida para a sala de aula com o objetivo de formar e
familiarizar o leitor com essas práticas, ajudando-o a se tornar um leitor crítico e capaz de se
relacionar com as linguagens de modo consciente e responsivo. Apesar desse reconhecimento,
não foi percebida em nenhum exemplar a intenção dos autores de terem objetivos claros para
com a leitura do não-verbal. Embora reconheçamos que a linguagem não-verbal é múltipla,
recortamos nesta pesquisa apenas uma modalidade dentre essas: por ora trataremos apenas da
imagem.
Em uma definição mais generalista, Joly (2006) afirma que a imagem seria “um objeto
segundo com relação a um outro que ela representaria de acordo com certas leis particulares”
(p.14). A imagem teria múltiplas apresentações: o desenho realista ou estilizado; a figura
1

De acordo com o Guia do PNLD, todos os livros analisados são criticados em função da forma transmissiva
com que os conteúdos linguísticos e gramaticais são abordados.
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estática ou em movimento; a imagem na tela da TV e no rótulo da sopa em lata; a imagem
pintada e a fotografada; a imagem tratada no filme de efeitos especiais cada vez mais
refinados e a estatuária rococó.
O Guia do Professor do livro 3 (Tudo é linguagem) enfatiza repetidamente que, na atual
modernidade, o domínio de novas linguagens é essencial ao indivíduo em suas práticas. De
fato o é, mas não se pode supor que essa seja uma necessidade recente. Estivemos sempre
cercados por imagens desde os primórdios da civilização. Hoje, porém, a multiplicidade do
uso da imagem assume proporções milagrosas a cada inovação tecnológica. Ademais, está na
moda. Cabe hoje ao ensino de língua portuguesa agregar elementos como esse, que sempre
estiveram à margem da escola: a oralidade, os gêneros do cotidiano, os gêneros orais, formais
e públicos, a linguagem não-verbal. Surge, ainda com mais força, a necessidade de estar na
moda: de estar de acordo com os PCN, com o PNLD, com os interesses das novas gerações de
jovens. Uma necessidade, na pior das hipóteses, comercial.
Todavia, novamente, não existem parâmetros claros que guiem o trabalho com a leitura
da imagem, que obedece a uma sintaxe própria, a uma organização própria e, portanto,
mereceria, no mínimo, um tratamento diferenciado, comprometido com as especificidades
dessa modalidade.
Percebemos, então, que os níveis de proficiência em leitura elencados pelo Pisa
voltavam-se diretamente para a leitura do texto verbal, mas que, com algumas adaptações e
acréscimos, poderíamos utilizá-los também como parâmetro de avaliação das atividades de
leitura a partir da imagem. Uma vez que os LDP se propõem a dar conta de todos o cinco
níveis de leitura, quais seriam os níveis atingidos a partir da leitura da imagem?
Elegemos, então uma sequência de atividades propostas a partir de duas tiras. O que
torna essa atividade especial diante das outras, com exceção de apenas mais um caso do
mesmo tipo (no mesmo livro, inclusive), é o fato de os autores terem escolhido duas tirinhas
do mesmo autor (Maurício de Souza) e sobre o mesmo tema. Na seção de onde esses
enunciados foram retirados o eixo temático eram os problemas ambientais causados pelo
homem — desmatamento, radioatividade, poluição — e que afetam o planeta e, por
consequência, seus habitantes. O mais interessante dessa seção é que houve a coletânea
exclusiva de gêneros da esfera dos quadrinhos sobre esses temas: tirinhas, cartuns, charges e
duas histórias em quadrinhos, uma delas ocupando três páginas do livro.
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Sugestões de resposta do LDP
Página 228
1. Sim, ambos estavam sorridentes no primeiro quadrinhos e mudam sua expressão quando são
surpreendidos por uma área desmatada.
2. O desmatamento.
3. Na tira 2 Chico Bento planta uma muda de árvore.
4. Pois está associando o progresso à destruição da natureza.
Página 229
1. Pelo movimento das figuras e pelos dois traços curvos atrás das personagens que indicam
um movimento acelerado para a frente.
2. Sim, porque seria impossível entender a história se houvesse apenas os balões de fala. O
sentido da HQ se completa com a leitura das imagens.

Por serem muitas as questões, convém analisar uma a uma. Tentaremos para cada uma
delas ajustar a associação a um ou mais níveis de proficiência em leitura:

Seção “Por dentro do texto”, atividade 1
Basicamente, o leitor deve perceber que as feições da personagem mudam mediante o
susto causado pela paisagem desmatada. Como os elementos estão explícitos e não há muitas
informações competindo com essa constatação poderíamos afirmar que a atividade solicita do
leitor o exercício de uma proficiência leitora de primeiro nível. Haveria a possibilidade, no
entanto, de considerar que o leitor realiza alguma inferência quando associa o espanto de Zé
Lelé ao desmatamento. Acreditamos que nesse caso a inferência pode ser estabelecida a partir
do escrito, mas que na linguagem visual esses conhecimentos estão na superfície do texto.
Percebemos, como leitores, que as reações das personagens das duas tiras são motivadas pela
visão do campo devastado, onde sobram apenas tocos. Isso é percebido pelo direcionamento
dos olhares de Papa Capim e Zé Lelé e, principalmente, pelos riscos que cercam os dois
campos, que podem indicar tanto um efeito de luz refletida quanto um indicativo de surpresa.
Por vezes, esses traços também aparecem nas histórias em quadrinhos para representar
espaços inusitadamente vazios. Em um texto escrito, inclusive, esse efeito poderia ser
representado, trazido para essa modalidade na forma de pontos de exclamação.
Como um exercício descompromissado, poderíamos transformar parte do último quadro
em uma narrativa verbal, da seguinte forma: Zé Lelé olhou atônito para o campo. As árvores
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haviam sido cortadas!! ou O campo havia sido todo desmatado!! Da forma como estão
articulados os elementos não verbais, o leitor não precisa fazer inferências, basta apenas ter
uma experiência mínima com narrativas ilustradas para decodificar a informação — e, em
nossa contemporaneidade, não se pode negar o fato de que nascemos todos já imersos nessa
multisemiose. É interessante notar que mesmo a sugestão de resposta aponta para uma
informação decodificada e simplista.
Em tese, esse tipo de atividade é útil, em um momento inicial, para a verificação da
experiência leitora em relação à linguagem visual, quase um exercício de sondagem, que por
força deveria conduzir ao desenvolvimento de estratégias de leitura cada vez mais
aprofundadas e espiraladas.

Seção “Por dentro do texto”, questão 2
A segunda questão solicita que o leitor estabeleça relações entre o signo e seu referente
(PEIRCE, 1975), fazendo uma conexão simples entre o signo e seu significado a partir de um
conhecimento comum no cotidiano: que uma região onde a vegetação foi arrancada se
encontra devastada e que isso, como o enunciado da questão já antecipou, é um problema
social, o que desobriga o leitor desse trabalho interpretativo extra. Mais uma vez, podemos
afirmar que o leitor não irá necessitar de uma competência maior do que as de primeiro nível
para responder à pergunta. Tome-se como modelo a sugestão de resposta.

Seção “Por dentro do texto”, questão 3
Nesse caso a resposta está explícita, dessa vez nas falas das personagens, uma vez que
Zé Lelé pergunta com tom de constatação: “prantando uma árvre nova, Chico?!”. Como a
idéia de uma árvore nova se opõe aos restos de árvores maduras que foram arrancadas e por
ser a "esperança a última que morre" e que, por isso, deve-se lutar por um mundo melhor, os
sentidos podem mesmo ser inferidos a partir do escrito, auxiliado pelo não-verbal. A questão
4 também incentiva a inferenciação a partir do escrito.

Seção “Texto e construção”, questão 1
Cabe aqui também que o leitor associe o signo ao seu referente: que as pernas afastadas
entre si em ângulo obtuso, estando um delas ligeiramente flexionada, remetem ao movimento
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Sugestão de resposta do LDP:
2. Os animais provavelmente foram obrigados a deixar a área. O desmatamento destruiu o
ambiente onde eles viviam e o terreno ficou sujeito à ação das chuvas.

Nesse caso, tomaremos para exemplificação somente a questão 2. Aqui, a desolação do
cenário leva o leitor a percebê-lo como não auspicioso à convivência animal. No entanto,
explicar a presença da lama, apenas notada pelas personagens, pressupõe uma inferenciação,
ainda que básica, dos efeitos da chuva no terreno ilustrado. Ainda que essa inferenciação não
traga ganhos significativos à análise do elemento não-verbal, já se pode dizer que estão
presentes nuances de uma competência menos banalizada.
Infelizmente, não podemos evoluir além disso. Concluímos que, além não ter havido
nenhuma possibilidade do leitor construir múltiplos sentidos, não houve também indícios de
posicionamento. Belmiro (2004), analisando os textos não-verbais e literários abordados no
livro didático de Língua Portuguesa, chegou a uma conclusão que de certa forma reflete o
sentimento geral que nos imprimiu a pesquisa:

Em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o aluno faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção textual e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática (BELMIRO, 2004, p.59).

9.7 ATIVIDADES QUE NÃO SOLICITAM O POSICIONAMENTO CRÍTICO

Todos os aspectos elencados e analisados até agora, de alguma forma, nos encaminham
à discussão deste último, a nosso ver, mais problemático.
Sabemos, primeiramente, que somos constituídos na e pela linguagem; que nossas
palavras e nossa compreensão se dão sempre a fronteira entre duas ou mais consciências, em
um diálogo constante. Vemos o sujeito, como afirma Sobral (2005), “no âmbito de uma
arquitetônica em que os diferentes elementos que constituem sua fluida e situada identidade
estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, em permanente negociação
de formas de composição, em vez de unidos mecanicamente” (p. 105). Sabemos que a palavra
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— a imagem, também — é acometida pela coisificação e se distancia do diálogo tão logo
tenhamos resolvido não esperar nada dela. (BAKHTIN, 2003), uma vez que essa palavra quer
“ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad infinitum”
(Idem, p. 334).
Ainda que não soubéssemos que todas essas assertivas constituem o cerne da questão do
ato ético, da responsabilidade e da responsividade, Mesmo que não conhecêssemos as
implicações dessa arquitetônica do Círculo bakhtiniano na compreensão da constitutividade
dos sujeitos na e pela linguagem. Ainda que não compreendêssemos ou não aceitássemos a
essencialidade do acabamento ético e estético implicado na relação entre eu e o outro. Ainda
se não soubéssemos de nada disso, saberíamos, assim como o sabem os autores dos livros
didáticos de Língua Portuguesa, que a prova institucional do Pisa elege como nível máximo
de proficiência em leitura a avaliação crítica (ainda que mecânica) do texto, a inferenciação
mais aprofundada, que se baseia em elementos do texto que não estão disponíveis
necessariamente na superfície do texto. Saberíamos que, de acordo com os autores do Livro 2,
as estratégias de leitura consideradas mais abrangentes e construtivas são justamente as que
propiciam o “posicionamento do sujeito-leitor perante o texto” (Tudo é Linguagem, Guia do
Professor, p.7), pressupondo que a extrapolação para além dos sentidos aparentes do texto, a
reflexão crítica e o diálogo leitor-texto são etapas essenciais desse posicionamento.
Então, se pelo menos esses últimos conhecimentos, de ordem mais prática, são
apreciados pelo Guia do Professor e elevados à posição de estratégias e níveis máximos da
competência leitora, como explicar o fato de que em nenhuma das questões analisadas (por
volta de três centenas de atividades, propostas a partir de 144 tiras) houve a solicitação do
posicionamento crítico do leitor?
Na busca por atividades que pudessem exemplificar de forma positiva esse último nível
de proficiência leitora, encontramos apenas comandos mal acabados, mal encaminhados.
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Sem cair no teoreticismo, essa tirinha poderia, inclusive, servir para a discussão da
própria compreensão responsiva ativa, do posicionamento crítico e da condição de não ter
álibi para a vida, se esse fosse o objetivo no momento. Visto que não é, vamos ao que é
proposto no livro. A questão 1 e a 2, até a letra b, solicitam habilidades de reconhecimento
dos elementos verbais e não-verbais e de apreensão do sentido de forma generalizada. O
conteúdo tratado na seção que traz essa atividade é a intencionalidade discursiva, entendida
como "as intenções, implícitas ou explícitas, existente no discurso" (CEREJA;
MAGALHÃES, 2006, p. 59).
Contudo, na letra c da segunda questão pede-se então que o leitor resgate a verdadeira
intenção da personagem, quando, na verdade, seria infinitamente mais proveitoso questionar a
intencionalidade discursiva do real enunciador do discurso, o autor da tira! Essa pequena
alteração, embora não pareça de grande valia, abriria uma fresta maior para que o leitor
refletisse sobre os discursos que perpassam a obra do autor, sobre práticas sociais e
discursivas muitas vezes opressoras, descomprometidas com a ética (não necessariamente no
sentido bakhtiniano), insensíveis ao sofrimento alheio. Como um fio condutor, o leitor
ativaria outros enunciados, outras vozes em relação às quais talvez ainda não tenha tido a
oportunidade de ser responsivo. Suas experiências então poderiam ser ativadas e revisitadas
no ato de refletir sobre o discurso do outro. Então, o ouvinte/leitor já não poderia permanecer
imóvel e assumiria seu lugar na interlocução, respondendo a partir de seu lugar único no
mundo, carregado de valores, crenças, posicionamentos. É aí, nesse processo, que reside de
fato e de direito o diálogo entre o texto e o autor e é justamente esse o "pulo do gato" que
parece ainda passar despercebido aos olhos dos autores do livro didático de língua portuguesa.
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11 PERCALÇOS E CONTRAPONTOS ENTRE A TEORIA DO MP E A
PRÁTICA NO LDP

Até aqui nos ocupamos de descrever as categorias nas quais se configuram de uma
forma ou de outra todas as atividades de leitura analisadas. Para que houvesse uma
concatenação maior em nosso discurso, deixamos para o final da análise o ato de arrematar o
que foi dito, de estabelecer pontos de contato e de distanciamento entre as orientações teóricometodológicas sobre o trabalho com a leitura e a consideração dos aspectos problemáticos que
surgiram a partir do olhar sobre as práticas dos quatro LDP que integraram essa pesquisa.
Neste capítulo acreditamos ser importante trazer algumas vozes esparsas, vindas do manual
do PNLD 2008, a respeito desses livros. A seguir, nos ocuparemos, por necessidade de
organização, dos comentários sobre cada livro separadamente.
O Livro 1 – Projeto Araribá Foi o segundo com maior número de tirinhas, 46 no total,
a maioria delas sendo abordadas total ou parcialmente em função de suas características
formais e textuais, mas quase nunca discursivas. Cerca de noventa por cento dessas tirinhas
estavam inseridas na seção relativa ao estudo da língua e de seus elementos constitutivos,
enquanto as demais figuravam na seção Estudo do texto, responsável por trabalhar a
compreensão dos textos, o conhecimento lingüístico-textual e aspectos do vocabulário. Na
prática, porém, percebemos que a diferenciação dos objetivos das duas seções não alterava a
abordagem das tirinhas, sendo que em quase noventa e cinco por cento dos casos as atividades
elaboradas tinham como objetivo dar conta dos componentes curriculares trabalhados nas
seções e nas unidades. Embora houvesse muitos textos com atividades exclusivamente
voltadas para o estudo linguístico, o que predominou foi a mescla com atividades de
compreensão, sendo que em apenas quatro casos as questões de compreensão foram
exclusiva, estando esses quatro enunciados localizados no início do volume, o que, veremos, é
comum aos outros livros.
Lembrando que o Guia do Professor tem como objetivo de leitura auxiliar o aluno a
desenvolver estratégias de leitura que contemplem os cinco níveis de proficiência leitora
estabelecidos pelo Pisa, percebemos que é possível que as atividades cheguem no máximo ao
segundo, terceiro nível. O GP afirma que as seqüências didáticas destinadas ao trabalho com a
leitura são orientadas pela identificação e recuperação de informação, pela interpretação do
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texto e pela reflexão. Mas, se existem atividades no livro que solicitem do aluno a reflexão
crítica, essas não são definitivamente as que analisamos neste estudo. Na maioria das vezes a
compreensão está limitada somente à checagem, a verificação de que o leitor entendeu o
texto, entender aqui com o sentido de assimilar o enredo, de decodificar a história, de
“entender a piada”. Existem muitas perguntas do tipo “como é construído o humor na tira?”
ou “porque a tira é engraçada?”, cuja resposta sugerida no livro é única e consiste mesmo na
explicação do que aconteceu e do que gerou em termos de sentido.
O Manual do PNLD 2008 diz que a escolha dos textos por parte do Livro 1 é
diversificada e que conta com textos originais e ainda que as atividades de leitura favorecem
sim o desenvolvimento de capacidades “básicas” de localização e reprodução da informação e
de inferenciação, mas que, no entanto “não promovem satisfatoriamente capacidades de
reflexão e crítica” (BRASIL, 2007, p. 140).
A leitura do não verbal fica reduzida a um capítulo em que se discute quadrinhos (todos
os livros dedicaram algum espaço à explicação dos elementos que constituem visualmente as
histórias em quadrinhos), mas esse enfoque segue em muito o que se faz com o verbal: pedese que o aluno identifique os elementos que constituem o cenário, os tipos de balões, o
enquadramento, quem são os protagonistas, coadjuvantes... Vimos, de fato, uma questão
interessante, solicitando que o leitor resgatasse a intenção comunicativa do autor ao fazer a
aproximação do quadro, mas percebemos que essas são atividades isoladas e estão longe de se
converterem em uma práxis que oriente o leitor a, no contato com um texto, refletir
criticamente sobre os temas abordados, relacioná-los com situações concretas nas quais estão
inseridos, enfim, responder ao texto com sua própria vida, sua singularidade, seus viés
axiológico.
Se existe um ponto positivo, e sempre há, é que os autores se preocupam pelo menos em
parte com a inserção do leitor no enredo e em informações essenciais para o entendimento do
texto e que podem não estarem acessíveis a esse público leitor. O livro, por exemplo, forneceu
dados que ajudaram a situar o leitor no contexto de histórias como Recruta Zero e Mafalda, o
que é importantíssimo, levando em consideração que a grande maioria dos alunos têm o
primeiro contato com as tirinhas e com essas personagens justamente na escola. Essa atitude,
ainda, impede em muito a falta de compreensão do texto, o que pode, em se repetindo,
perpetuar um histórico de leituras malogradas, convencendo cada vez mais a leitor que de o
texto é uma instância fora de seu alcance. Dos quatro LDP, esse foi o que se preocupou mais
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ativamente com essa problemática. Também não houve incorreções nem incertezas quanto à
caracterização do gênero em relação a outros.
O Livro 2 – Tecendo linguagens trouxe ao todo dezoito tiras, acompanhadas ou não de
atividades. Mais uma vez, a quantidade dos enunciados que foram abordados em função do
conteúdo linguístico ou textual trabalhado na seção ou unidade foi alto: apenas duas tirinhas
restaram sem atividades dessa natureza. As demais ou deram conta apenas desses
conhecimentos ou adicionaram-nos a questões de compreensão. No entanto, percebemos que
aqui a distinção por seções significou efetivamente um tratamento diferenciado da tira. As
atividades inseridas no capítulo “Prática de leitura” tinham maiores aspirações à leitura (ainda
que superficial) do não-verbal, além de solicitar processos inferenciais mais perceptíveis do
que no restante dos dados, remetendo também o leitor às suas experiências como uma forma
de resgatar e construir os sentidos do texto, o que é algo válido, embora ainda seja necessário
gerir melhor essas práticas.
Outro aspecto positivo do livro foi a elaboração de um capítulo onde constaram apenas
gêneros da esfera dos quadrinhos, todos articulados com temáticas de desrespeito ao meio
ambiente. Em dois momentos do capítulo, os autores organizaram atividades de leitura a
partir de duplas de tiras (duas ligadas entre si pela seqüencialidade e duas, do mesmo autor,
mas com personagens de enredos distintos, ligadas entre si pela temática e pelos elementos
visuais recorrentes1. Entretanto, como já foi dito, as atividades de leitura do não-verbal são
conduzidas muitas vezes por parâmetros próprios da análise do material verbal. Na maioria
das vezes o LDP fica preso à decodificação dos sinais, a uma verificação constante sobre se o
leitor entendeu os elementos básicos que dão sentido ao texto. Se utilizássemos como
analogia a tipologia de perguntas de Marcuschi, diríamos que essas atividades são em maioria
do tipo “cópias” e “objetivas”, a partir das quais se pede apenas que o aluno reconheça os
elementos visuais que, em caráter superficial, encadeiam o enredo ou então aponte segmentos
visuais específicos, relacionando o signo visual ao seu referente.
No Guia do Professor, os autores afirmar que no trabalho com a leitura serão
enfatizadas, além de “questões objetivas”, atividades de caráter subjetivo que tenham como
intenção “captar as primeiras emoções e idéias que um texto desperta no leitor, dando
condições aos alunos de expor seus pontos de vista, seus sentimentos, sua maneira particular
de ver e entender o mundo. (OLIVEIRA; GAVIOLI et al, 2006. Manual do Professor, p. 18).
1

Ver enunciados 58, 59 e 60 e 61, estes já abordados no corpo da análise.
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Percebemos que em algumas atividades esse esforço é empreendido, mas o trabalho com a
leitura acaba ficando pelo meio do caminho, cedendo lugar à discussão de aspectos formais
do texto, uma vez que geralmente as questões de compreensão antecedem as de analise
linguística e textual.

Dentre os GP analisados esse nos pareceu o mais consciente e planejado, mas entre as
páginas do livro os objetivos do Guia só foram perseguidos em poucas ocasiões1, estando as
demais passíveis dos mesmos aspectos problemáticos que as demais: excesso de atividades
voltadas para o linguístico/textual, leituras restritas ou não-leituras, nenhuma informação
prévia sobre as personagens ou o enredo e, principalmente, falta de posicionamento crítico.
No Livro 3 – Tudo é linguagem, localizamos quinze tirinhas, a menor ocorrência entre
os quatro exemplares analisados. Invertendo a ordem com que temos encadeado a síntese de
cada livro, destacamos antes das demais observações um aspecto comum a todos os LDP
desta pesquisa: o não comprometimento com o desenvolvimento de estratégias de todos os
níveis de leitura compreendidos e assumidos no GP. No Guia do Professor do Livro 3, os
autores estabelecem três níveis de competência de leitura: compreensão imediata,
compreensão propriamente dita e extrapolação e crítica, conceitos que em parte recordam os
níveis do Pisa. Vendo os dados por intermédio das lentes escolhidas pelos autores, avaliamos
que nenhuma atividade se propôs a desenvolver habilidades de extrapolação do sentido
aparente e de leitura crítica, o que é infelizmente é uma constante em nossos dados.
Não se pode supor, porém, que as atividades elaboradas não desenvolvam habilidades
de leitura crítica, de extrapolação e de posicionamento, porque o gênero não permita essa
possibilidade. Muito inversamente, a tirinha estaria apta a proporcionar, pelo menos, o
tratamento lúdico (para quem gosta do termo) de assuntos polêmicos, que poderiam ser
resgatados e discutidos em sala de aula, de forma crítica e aberta ao posicionamento dos
sujeitos leitores, mesmo estando estes na faixa dos dez, doze anos — horizonte etário do
alunado no sexto ano.

1

Obviamente, não queremos afirmar que os outros LDP não tenham, em nenhum momento, concretizado seus
objetivos, mas que entendemos que os encaminhamentos da leitura nesse livro foram os mais acertados dentre os
demais, ainda que distantes, se considerarmos os aspectos problemáticos evidenciados na análise.
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Mais uma vez, a proporção de seções que tratam do estudo formal do texto e de
atividades que responde pela complementação didática do conteúdo da unidade ou seção é
altíssima, sendo este Livro o lugar onde essa proporção é mais desigual. Para começar, em
nenhum caso a tirinha aparece no LDP em função somente da construção/ reconstrução de
seus sentidos. Todas as atividades, total ou parcialmente, incorporam o direcionamento que
temos tanto criticado. Além da seção habitual de análise linguística (“Língua: usos e
reflexão”), parece que ao final do livro existe uma sobra de conteúdos linguísticos que não
puderam ser conciliados com o restante do projeto didático. É criada então a seção “Unidade
Suplementar”, uma espécie de compêndio de gramática onde um terço das tirinhas do livro
sucumbe a processos mecanicamente objetivos.
Essa peculiaridade, é claro, nos levou a relembrar o termo “frase ilustrada”, que já
utilizamos anteriormente. Ora, nesse momento percebemos que a tirinha é convocada ao
Livro 3 em função de todo um viés de conveniência ao livro: o apelo à modernização e
descontração do material, uma forma de colorir funcionalmente o manual, tornando-o atraente
no momento da escolha por parte das escolas e, ainda, um modo de conciliar tudo isso em
favor da gramática sem precisar destinar para isso um conto ou uma artigo de vulgarização
científica, que ocupariam muito mais espaço no layout da página do que o compensado rico
de cores e apelos da tirinha. Porém, a tirinha serve aos mesmos propósitos que serviram “a
grama é verde” e “o livro está sobre a mesa”, nossos velhos conhecidos. Não há novidade
nesse discurso.
O guia do PNLD, inclusive, atenta para esse fato quando afirma que o Livro 3 realiza
uma seleção interessante de textos e propicia “experiências produtivas, intensas e
diversificadas em diferentes tipos de letramentos” por meio de textos visuais (pintura e
fotografia), quadrinhos, charges e tiras “ainda que estes últimos sejam, muitas vezes, apenas
pretexto para estudos gramaticais” (BRASIL, 2007, p. 136). É inclusive difícil de conceber
que um manual seja tão alheio à leitura da tirinha e ao mesmo tempo brilhante no
encaminhamento de gêneros com características análogas. Mesmo porque para a leitura do
não-verbal não existe quaisquer propostas (com exceção de um caso em que o leitor deve
concluir que a linguagem não-verbal contribui para o sentido). Pelo contrário, nos espaços em
que se propõe a trabalhar a compreensão do texto, o LDP utiliza como base de compreensão
apenas o código escrito: o humor da tira é construído pelo uso das aspas, pela utilização de
substantivos justapostos, pela aliteração e assim por diante.
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Talvez em função desse pouco caso, esse é o único livro onde encontramos certa
indecisão quanto à nomeação do gênero tirinha, em alguns casos denominada a partir de seu
“hiperônimo”, que na verdade delimita a esfera de onde decorrem essas tiras: os quadrinhos.
Percebemos também que todos os aspectos problemáticos do trabalho com a leitura no LDP,
que temos discutido, se encontram representados por uma ou muitas atividades de leitura.
Nessas circunstâncias, por mais que se queira ser complacente, não é possível fugir da
constatação de que a tira é arrancada do discurso concreto e vivo e lançada no livro didático,
coisificada (BAKHTIN, 2003), reificada, plenamente a serviço do tudo quanto se queira fazer
com ela; frase ilustrada.
Por fim, o Livro 4 – Português: linguagens. Devemos confessar que, desde o início da
pesquisa, esse foi o livro em que mais apostamos, por reconhecer o posicionamento de um
dos autores em consonância com alguns conceitos do Círculo, por saber que ele se insere hoje
numa das bases de pesquisa mais conceituadas do país, que problematiza seus objetos de
pesquisa a partir do viés bakhtiniano. Enfim, tínhamos muita curiosidade. Mas, de um modo
geral, não foram vistas grande distinções entre o que é feito neste livro e o que tem sido feito
nos demais. Podemos, no entanto, encontrar nuances, indícios de um movimento em direção à
mudança dessas práticas de leitura.
De todos, esse é o LDP onde mais encontramos tirinhas: impressionantes cinqüenta e
nove enunciados. Nem precisamos fazer muitas verificações para sugerir que esse pode ser o
gênero mais inserido nessa coleção. No entanto, novamente, o percentual de tiras cômicas que
são abordadas somente em termos de compreensão é muito pequeno, apenas cinco
enunciados, enquanto as tiras que servem somente ao estudo de aspectos linguísticos são
triplamente mais numerosas. O que predomina, no entanto, mais uma vez, são as atividades
mistas, algo que se constituiu como um padrão entre os exemplares. Porém, uma característica
do trabalho com a leitura nesse livro, em especial, é a quantidade de leituras não
acompanhadas de atividades. Vimos anteriormente que essa não atividade nem sempre
significa que o texto está no livro para ser lido por si mesmo, sem objetivos, fruitivamente: na
maioria dos enunciados analisados nesse LDP, a tira serve somente à exemplificação de
fenômenos de aspectos linguísticos e textuais, sem que haja qualquer atividade requerida. Ao
todo, são doze tirinhas nessa configuração. Acreditamos que, para o aluno, convidado a
passear os olhos pelo livro didático, aquele pode ser sim um momento de leitura fruitiva, por
prazer, entendendo também que, até certo ponto, os autores têm conhecimento dessa
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possibilidade, talvez por isso deixem propositadamente enunciados à vontade, ao alcance do
leitor. É possível até, ironicamente, conjecturar que em alguns momentos o texto como
unidade de análise linguística possa ser, na verdade, pretexto para um real exercício de leitura,
descompromissada, fruitiva, talvez reflexiva e crítica, mas sempre silenciosa, porque não há
espaço para réplicas.
É bem possível que em alguns momentos essa subversão aconteça, indo na contramão
de tudo que já foi alardeado sobre o lugar do texto na sala de aula, mas, se as coisas
acontecessem sempre dessa forma, estaríamos admitindo que a pura vivência, que o simples
contato com a realidade do texto nos transformaria em leitores proficientes, o que
infelizmente não é verdade.
Com a leitura do Livro 4 também chegamos à conclusão de um fenômeno que já
tínhamos pressentido na análise do Livro 1 e do Livro 3: o “cansaço” no trabalho com a
leitura a partir do gênero pesquisado. Percebemos que, em geral, as atividades melhor
elaboradas são dispostas no começo do manual e as que se seguem vão progressivamente
perdendo o fôlego até que, no final do livro, predominam as leituras e procedimentos mais
mecânicos, como predomínio de perguntas feitas do tipo “como se dá o humor na tira?”. No
Livro 1, as últimas tiras são abordadas predominantemente pelo recorte da análise gramatical,
acontecendo inclusive de uma única atividade de retirada de interjeições ser aplicada a um
conjunto de quatro tiras, sem que mais nada seja dito a respeito delas1. No Livro 2, essa
afirmação não se aplica, visto que as atividades mais significativas são as últimas, todavia, no
Livro 3, a maior concentração de atividades que implicam somente o estudo linguístico se
encontra na segunda metade dos dados2. No Livro 4, acontece a mesma coisa, estando mais da
metade desse tipo de atividade concentrada apenas nos últimos quinze enunciados. Por algum
motivo que não desvendaremos nesta ocasião, os autores são acometidos quase que por um
cansaço crônico, que torna mais difícil contemplar a dimensão discursiva do enunciado, essa
inexistente. Torna-se mais comum então voltar à frase ilustrada, procedimento mais
automatizado e que permite dar conta das exigências curriculares. São hipóteses.
Como síntese deste capítulo, entendemos que, de um modo geral, os aspectos
problemáticos do trabalho com a leitura são inerentes a todos os exemplares analisados em
maior ou menor grau. Principalmente nos LDP que traziam grande número de enunciados
1
2

Ver, como exemplo, Anexo I, enunciados 29 a 30, 31 a 33, 40 e 43 a 46.
Como exemplo, Anexo III, enunciados 72 a 74, 76 e 78 a 79.
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(Livro 1 e 4), praticamente todos esse aspectos puderam ser observados, com exceção da
indefinição teórica em torno da conceituação do gênero tirinha, um problema que só
percebemos no Livro 3. Mesmo reconhecendo que não temos intenções comparativas, alguns
livros estiveram mais adequados aos seus objetivos, embora todos tenham fugido a eles.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessas últimas considerações, esperamos colher raminhos de respostas, espalhados por
toda a dissertação, e atá-los com um laço que nos permita vê-los em sua totalidade, como um
feixe de inteligibilidades que satisfaçam às questões que nos moveram nessa jornada e que
recendam a algum aroma axiológico.
Embora não tenhamos dito, antes do início, já tínhamos uma hipótese vaga de que
encontraríamos mais problemas do que soluções no que diz respeito à formação de leitores
críticos. No entanto, como a palavra hipótese soa científica e positivista demais e como está
aparentemente desconforme com o que se tem dito atualmente sobre os percursos
metodológicos e a maneira de abordar o objeto de estudo, preferimos não parecer
(pré)conceituosos. A verdade, no entanto é que esperávamos ver algo, embora preferíssemos
não vê-lo. Se essa pseudo-hipótese prejudicou nosso olhar sobre o objeto, acredito que não,
mas sei que nosso objeto agora se fez outro, porque fomos responsivos a ele, porque nos
propomos a tomar os fios de sua tessitura e, junto aos fios trazidos conosco, traçamos o
mesmo e um novo bordado. É inclusive nesse sentido que pretendemos ver nossa pesquisa,
como uma problematização que se fez na réplica, na fronteira.
Como forma de organização desse trabalho de conclusão, sempre delicado, traremos
cada uma das questões específicas e após elas, retomaremos a questão principal, como
fechamento deste ciclo.
Em primeiro lugar, considerando o Guia do professor e suas orientações teóricometodológicas, quais objetivos norteiam a abordagem da leitura e a inserção das atividades
de leitura nos manuais pesquisados? Percebemos que nos Guias do Professor existe, pelo
menos, boas intenções. Em todos os livros analisados esses GP em um ou outro momento se
dispuseram a apadrinhar o professor, dando dicas, sugerindo ações e leituras complementares
em torno das unidades temáticas, lembrando que o docente tem liberdade para seguir os
melhores caminhos de acordo com as especificidades de cada turma. Esse, normalmente, é o
momento de maior elaboração teórica do LDP, pois de certa forma possui dois leitores
esperados: em primeira instância, a comissão avaliadora de cada edição do PNLD,
responsável por escolher os volumes mais adequados sob uma série de critérios, e, em
segunda instância, o professor, em tese responsável pela escolha final do volume que será
adotado pela escola. Perceba-se que nos dois casos, a aprovação do LDP gera um retorno
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financeiro à editora e aos autores, pois implica maior número de exemplares vendidos. Esse
processo de escolha é tão importante para as editores, que ocasionalmente ouvimos sobre
pequenas corrupções que se desencadeiam entre as paredes da escola, no dia de escolha do
próximo livro didático a ser adotado.
Talvez por isso, encontramos Guias bem elaborados, apresentando com linguagem
acessível nuances de teorias lingüísticas e de pesquisas sobre leitura, escrita, avaliação etc. O
público leitor esperado por esses GP, podemos perceber, é o professor que já concluiu sua
formação há certo tempo e que precisa ser reinformado das novidades pedagógicas, das novas
tendências no ensino de língua portuguesa. Existe um cuidado do GP de não assumir uma
única vertente teórica ou metodológica, mas apresentar nuances de algumas dessas,
encontrando um meio termo que deixe o professor à vontade entre as certezas que adquiriu
durante sua formação e as novas apostas que se fazem atualmente, com urgências (urgências?)
do trabalho com o gênero, com a oralidade, com as linguagens não verbais, com a não
discriminação das variantes da língua.
Em relação à leitura, os LDP possuem objetivos claros quanto à formação das
habilidades de leitura e costuma mostrá-las sob a forma do quadro de níveis de proficiência
leitora organizado pela equipe do Pisa, instituição avaliadora reconhecida internacionalmente.
Nos esquemas apresentados, as competências se coadunam progressivamente, culminando
com exercícios de reflexão de extrapolação dos sentidos e com o posicionamento crítico.
Alguns autores trazem ainda as considerações de Solé sobre os objetivos da leitura, que
incluem a leitura por prazer, a leitura para aprender, para se informar, para subsidiar um
debate ou elaboração de trabalho. Espera-se, portanto, que o leitor efetue operações diversas
perante o texto e que perceba os diferentes usos dessa leitura, que não o fim escolar por si
mesmo.
Por último, todos os GP citam a leitura das diferentes modalidades da linguagem como
um meio de formar um leitor competente para atuar de acordo com as novas demandas
sociais. Em um dos livros, inclusive, esse conhecimento de que é necessário compreender o
não-verbal ganha ares de modernidade, como se tivéssemos recentemente adentrado em um
mundo povoado por símbolos. Como já explicitamos, embora haja um reconhecimento de que
a leitura das imagens seja essencial, não se tem, todavia, clareza sobre como a escola pode
auxiliar o leitor a acessar essas competências.
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Porém, o grande embate dessa pesquisa se deu no momento de responder à questão:
tomando apenas a tira cômica como recorte, de que modo as ações sugeridas a partir desse
gênero são coerentes com os objetivos de cada livro? Sabemos de antemão que não podemos
estender nossas conclusões ao todo do livro, como se ele trabalhasse a leitura de uma tira da
mesma maneira que trata uma história, um artigo ou o texto base de cada unidade. A rigor,
podemos apenas falar do que constatamos a partir do nosso recorte específico.
Destacamos ao todo sete categorias de análise, compostas a partir de atitudes
recorrentes no tratamento das tiras cômicas. Os aspectos discutidos, em resumo, foram:

 Atividades excessivamente voltadas para a análise linguística/textual.
 Atividades que restringem ou anulam as possibilidades de leitura.
 Atividades que não fornecem de antemão informações prévias sobre as personagens
e o enredo.
 Atividades que não apresentam clareza na abordagem do gênero.
 Ausência de atividades.
 Atividades que não solicitam estratégias adequadas para a leitura da imagem.
 Atividades que não solicitam o posicionamento crítico.

Até mesmo em virtude do levantamento de pesquisas para o estado da arte, já
esperávamos encontrar em nossos dados o peso da análise linguística e textual, as poucas
possibilidades de leitura incentivadas pelo material didático e o trabalho superficial com a
leitura e compreensão da linguagem não-verbal. O que nos surpreendeu foi o quanto essas
ações se repetiram por todos os livros, quase que sem diferenciações entre eles. Nosso
entendimento a respeito dessas práticas pode ser ilustrado pela fala de Belmiro a respeito do
mesmo cenário:
em suma, a direção dada aos exercícios de interpretação do Livro 1 não vê,
embora o Manual do Professor diga que sim, a leitura como uma situação
efetiva de interlocução entre leitor e autor, posto que, na sua maioria, as
atividades solicitam que o alunos faça comentários sobre a temática, e não
sobre a construção temática e discursiva do texto. Desse modo,
frequentemente percebe-se o abandono do texto em favor de uma leitura
idiossincrática. (BELMIRO, 2004b, p. 59)
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Interessou-nos constatar que o propósito real dessas atividades de leitura, na grande
maioria das vezes, não está relacionado ao entendimento do texto como enunciado, como
unidade concreta e viva, situada e irrepetível. Antes, essas palavras saem de contexto de sua
enunciação e jazem coisificadas em meios a tantos predicados e complementos. Servem como
auxiliares para serviços gerais, dando conta de quaisquer conteúdos curriculares, bastando
somente que haja um ponto qualquer de contato entre os segmentos do texto e o assunto
tratado na seção ou na unidade temática do livro. Ou às vezes nem isso.
Por outro lado, o não fornecimento, por parte do livro, de informações prévias
essenciais à compreensão e mesmo a não clareza na denominação do gênero textual são
indícios de um tratamento do texto que não leva em consideração as singularidades de cada
enunciado, que não as considera importantes para o entendimento do texto por parte de um
leitor que muitas vezes não tem acesso a essas sutilezas. Acreditamos que se o LDP se propõe
a inserir no universo do aluno um enunciado que em alguma medida não lhe seja acessível (e
vimos nos capítulos anteriores que a experiência dos alunos com o gênero tira cômica se dá,
em nossa realidade e contexto regional, quase que exclusivamente por intermédio da escola,
não sendo muitos dos enredos conhecidos pelos leitores) é dever dos autores que essas
informações sejam previstas no encaminhamento da atividade, como uma forma de preparar o
aluno para uma leitura integral, que leve em consideração o lugar do enunciado no seu
entorno original, indisponível no manual didático.
Existiu, também, pouco comprometimento com a leitura dos elementos não-verbais e,
conseqüentemente, pouca preocupação com a importância desses elementos para a construção
dos sentidos do enunciado. Isso porque não basta fazer com que o leitor perceba, por meios de
perguntas retóricas, que a linguagem não-verbal é fundamental para construir os sentidos da
tira: é preciso que ele aprenda a decifrar essas imagens, a perceber os sentidos que podem
estar por trás ou à margem destas, a compreender que o traçado é carregado por
posicionamentos, por valores, por estreitas relações com outros traços, que passam sempre
pela subjetividade do olhar do autor. É preciso que o leitor aprenda a manter um olhar crítico,
informado, questionador, enfim, atitudes que não pode ser almejadas apenas com o mero
reconhecimento de que a linguagem visual é importante e que ajuda a entender o texto. É
necessário o exercício da réplica.
Isso nos leva a um aspecto que, em certo momento da análise, tomou para nós um lugar
de destaque nas discussões e nas inquietações. O que mais impressionou-nos foi o fato de que

110
Nossas três questões de pesquisa se constituíram como desdobramentos de uma questão
maior, a saber, de como a leitura é trabalhada no livro didático de língua portuguesa por
intermédio dos textos que nele são incluídos e das atividades a estes relacionadas. Nesse
momento, porém, acreditamos que o trabalho de pesquisa que é concluído nestas linhas
aponta e requer outros olhares, em outras palavras, sinalizamos com um porvir. Sabemos que
toda a nossa pesquisa se constituiu mais uma voz, mais uma problematização a respeito de
uma temática essencial do ensino de leitura e da formação leitora. Obviamente, reconhecemos
as limitações desse nosso olhar, dificultada com obstáculos de várias ordens e, de certa forma,
inerentes à todo pesquisador.
Por isso, reconhecemos que, à medida que buscávamos respostas para nossa pergunta de
pesquisa, caminhávamos para um ponto onde seria necessário reconhecer as limitações dessa
tentativa de resposta. Assim, podemos, a despeito de todo o esforço e empenho, responder
apenas no âmbito do que se com um gênero, com um determinado conjunto de livros
didáticos, inseridos em um momento histórico específico. Esse trabalho, tão milimetricamente
situado, pode, no entanto ser somado a tantos outros, em igual situação, gerando um debate
profícuo e abrangente, o que de certa forma nos acalma.
No entanto, apontando para futuros desdobramentos da pesquisa, reconhecemos que,
uma vez que as edições pesquisadas já estão um pouco ultrapassadas — se considerarmos a
data de finalização desse estudo — seria de sumo interesse a comparação entre essas edições e
as que sucederam-nas, na tentativa de recuperar as possíveis reelaborações de atividades, de
orientações teórico metodológicas. Igualmente, uma vez que o espaço ocupado pela tira no
LDP foi essencialmente à margem, quase nunca em destaque na unidade temática do livro,
acreditamos ser essencial investigar como a leitura é trabalhada a partir de textos-base, isto é,
de textos que desempenhem papel principal na articulação das unidades temáticas. Esse
esforço nos desvelaria como as atividades são encaminhadas nessas ocasiões onde o
enunciado é, por algum viés, o foco principal.
Por fim, sabendo que as palavras finais são mais difíceis de serem impressas do que
todas as demais, seria um alívio encerrar este texto tão longo retomando nossa primeira
epígrafe, de João Guimarães Rosa: vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais é só a
fazer outras maiores perguntas. Por ora, tudo o que lemos, tudo o que pesquisamos, tudo o
que encontramos, tudo o que nos motivou, tudo o que nos indignou, enfim, tudo que veio a
nós pelo outro, para o outro se fez resposta. Encerrado nosso projeto de dizer, é hora de fazer
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outras perguntas e, assim, continuar vivendo. E é por estarmos sempre fascinados com esse
ininterrupto diálogo que desejamos em todos os momentos dessa análise que o livro didático
tivesse instaurado nos leitores também o desejo de sempre replicar, de sempre voltar a
perguntar. Se não foi esse o caminho trilhado, a nós cabe um dever, para o qual não temos
álibi, de repensar as práticas reinantes, de ensaiar a esperança (MOITA LOPES, 2006), de
traçar roteiros de fuga e rotas alternativas que nos permitam, e que permitam a todos, a
ousadia de nunca parar de perguntar e de responder à altura
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ANEXO A
Tabelas de dados do LIVRO 1 – Projeto Araribá

Tira

Seção

personagem
autor
página

1

Snoopy
Charles Schulz

Estudo da
língua

22

2

Miss Peach
Mell Lazarus

Estudo da
língua

22

3

Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez

Estudo da
língua

23

4

Duncan
Chris Browne

Estudo da
língua

25

5

Xaxado
Cedraz

Estudo da
língua

34

6

Arca do Bonner
Addison &
Frank Johnson

Estudo da
língua

Atividades de leitura e
sugestões de resposta (quando necessário)

7

Estudo da
língua

•Concluir se o gato e Duncan conseguiram se
comunicar. •Identificar o problema de comunicação
entre eles.
•Deduzir se a personagem ficou ou não com inveja
do cachorro de seu amigo. •Opinar sobre a região
do Brasil onde deve se passar essa história,
justificando suas hipóteses. •Identificar quais
palavras ou expressões do texto contribuem para a
caracterização dessa região.
•Copiar no caderno a frase do texto que represente
ao mesmo tempo interrogação e surpresa.

Não há.

79

8

Calvin e
Haroldo
Bill Waterson

Estudo da
língua

89

9

Recruta Zero
Mort Walker
97

Estudo da
língua

quando necessário

•Resgatar a intenção de Snoopy no primeiro
quadro. •Explicar o que a personagem fez para
atingir seu objetivo. •Concluir se a personagem
atingiu seu objetivo.
•Identificar o que são os dois pontinhos que caem
em direção à personagem. •Explicar o fato
inesperado, observando os três primeiros quadros.
•Escrever no caderno o que a personagem poderia
ter dito ou pensado antes do último quadro,
considerando o contexto. •Concluir se é possível
compreender o texto sem ler o último quadro.
•Concluir se é possível compreender o texto lendo
apenas o último quadro.
•Identificar o que a personagem está fazendo no
primeiro quadrinho. •Identificar a intenção desse
ato. •Concluir se a outra personagem consegue
entender a mensagem deixada no bilhete e
justificar. •Explicar por que o plano de Níquel não
deu certo.

59
Frank & Ernest
Bob Thaves

Observações

•Identificar quais aspectos da personalidade de
Haroldo são descritos por Calvin. •Deduzir qual
seria a função da descrição da personagem.
•Concluir quais aspectos seriam válidos para
cumprir a função esperada pela personagem.
•Opinar se o anúncio, da forma como foi escrito,
funcionaria para a função esperada.
•Identificar o gênero a que pertence o substantivo
“criança”. •Identificar se o substantivo em questão
está se referindo a um ser masculino ou feminino.

O enunciado que
antecede a tira pede
que o aluno observe
a pontuação.
A sugestão dada no
MP é a de que o
professor aborde a
construção do humor
na tira com base nas
atitudes
das
personagens e dos
peixes.

10

11

Turma da
Mônica
Maurício de
Sousa
99
O azarado
Art e Chip
Sansom
106
Frank & Ernest
Bob Thaves

12
107

13

Hagar
Dik Browne

Estudo da
língua

Estudo da
língua

• Responder por quantas estradas a personagem
poderia escolher (a resposta está explícita).
•Identificar qual a estrada escolhida. •Opinar sobre
como poderia ser a outra estrada.

Estudo da
língua

•Considerar como poderiam ser os habitantes dos
quais o planeta Terra reclamava, usando, durante a
escrita, determinantes do substantivo.

Estudo da
língua

•Do primeiro quadrinho, copiar para o caderno o
substantivo e os adjetivos que o acompanham.
•Copiar no caderno as palavras que Helga disse
sobre Hagar e que fizeram Eddie pensar que era
outra pessoa. •Explicar o motivo da confusão por
parte de Eddie.

131

14

Recruta Zero
Mort Walker

Estudo da
língua

139

15

Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez

Estudo da
língua

141

16

Zezé
Greg & Brian
Walker &
Chance
Browne

Estudo da
língua

141

17

Hagar
Dik Browne

Estudo da
língua

172
18

Mafalda

•Identificar o grau de dois substantivos destacados.
•Justificar se eles indicam outro aspecto além da
variação de tamanho.

Estudo da

•Sugerir qual poderia ser a intenção da pesquisa;
•Pelas respostas do mestre-cuca, concluir o que os
soldados acham da comida servida. •Identificar que
adjetivo indica a qualidade que o pesquisador
procura nos pratos servidos.•Identificar o que
provoca a diferença de sentido nas duas
ocorrências desse adjetivo na tira.
•Deduzir por que a aranha chama sua teia de
originalíssima. 2. b) “Isso trouxe para a aranha
alguma vantagem prática?” (Sugestão de resposta:
“Não, pelo contrário: a teia deixou de ter sua principal
utilidade, que é fazer pequenos insetos enredar-se
nela”). •Identificar os dois adjetivos que se referem

à teia. •Identificar qual dos dois adjetivos
representa flexão de grau. •Classificar o grau do
adjetivo em questão. •Flexionar o outro adjetivo no
mesmo grau, mas de forma analítica.
•Reler uma frase do primeiro quadrinho e, ao fazer
uma alteração na ordem, concluir se o sentido foi
alterado. •Identificar o gênero do adjetivo
“excelente” e escrever duas frases com adjetivos da
mesma classificação. •Substituir o adjetivo em
questão por outros similares e que tivessem um tom
mais informal. •Reler a última fala da tira e deduzir
seu sentido. •Escrever no caderno o adjetivo
presente na última fala e apontar o substantivo com
o qual o termo concorda. •Reescrever a fala,
utilizando outro adjetivo para justificar a
necessidade de uma nova guitarra.
•Deduzir o motivo da comemoração do bando de
Hagar. •Identificar o motivo da satisfação secreta
no rosto de Hagar no último quadrinho. •Substituir
os números expressos por algarismos em
numerais. •Classificar esses numerais. •Justificar o
emprego de algarismos e não de palavras.
•Responder qual a intenção de Manolito ao oferecer

A atividade tem como
finalidade introduzir o
estudo
dos
determinantes
do
substantivo,
presentes na tira.
A
inserção
de
determinantes
na
resposta escrita é
mais relevante que a
própria resposta.

O
enunciado
da
primeira
questão
esclarece que a cena
se passa em um
quartel, familiarizando
o leitor com o enredo
de “Recruta Zero”.

A
única
leitura
possível é a da nãovantagem.
A
temática, rica, não é
aprofundada.

O

enunciado

que

Quino

lingua

173

19

Legião
Bill Rechin &
Don Wilder

Estudo da
língua

201

20

21

Hagar
Dik Browne
210
Hagar
Dik Browne

os caramelos. •Interpretar como Suzanita entendeu
a expressão “um delicioso caramelo”. •Concluir qual
era realmente a intenção de Manolito. •Identificar a
última fala da personagem como complementação
da primeira. •Concluir o que essa última fala sugere
sobre a personalidade de Manolito.
•Deduzir a intenção do soldado ao fazer a pergunta.
•Deduzir o que a personagem esperava como
resposta. •Identificar que substantivo o pronome
“ele” substitui. •Concluir como a resposta da moça
fez o soldado se sentir. •Avaliar se a tira teria o
mesmo humor se no lugar do pronome estivesse o
substantivo a que se refere.

Estudo da
língua

•Identificar qual palavra substitui a expressão “as
pessoas” no segundo quadrinho.

Estudo da
língua

•Identificar qual substantivo o pronome “os” está
substituindo.

211

22

Garfield
Jim Davis

Estudo da
língua

211

23

Hagar
Dik Browne

Estudo da
língua

212

24

O mago de Id
Paker & Hart

Estudo da
língua

217

25

Calvin
Bill Waterson

Estudo da
língua

251

26

Cascão
Maurício de
Sousa

Estudo do
texto

262

27

Aline
Adão
Iturrusgarai

Estudo do
texto

•Deduzir por que a cabeça de Jon está doendo.
•Identificar que pronome pessoal poderia ser
omitido da primeira fala. •Encontrar, na mesma fala,
um pronome reflexivo e copiá-lo no caderno.
•Reescrever no caderno em linguagem mais formal
uma das frases do texto.
•Concluir por que a personagem Hagar “explodiu
em lágrimas”. •Identificar a quem se refere o
pronome “ela” no último quadro •Retirar do texto
dois pronomes reflexivos. •Reescrever uma das
frases da tira, substituindo os pronomes destacados
pelos pronomes indicados.
•Explicar quais regras de separação silábica o
cartunista obedeceu ao escrever as palavras
“causa” e “pessoas”. •Fazer a divisão silábica de
três palavras que aparecem repartidas abaixo.
•Copiar as palavras da tira que apresentam hiato.
•Copiar as palavras que apresentam ditongo.
•Escrever no caderno as palavras que apresentam
dígrafo. •Explicar por que o grupo “qu” da palavra
“qual” não é dígrafo. •Descobrir a palavra que
aparecer duas vezes na tira e que, se for colocada
no plural, apresentará ditongo.
•Resgatar por que Calvin está disfarçando a voz.
•Identificar por qual tipo de pessoa ele está
tentando se passar. •Identificar, além dos “rr”
forçados, que outras alterações são evidentes.
•Reescrever as falas, sem as alterações.
•Identificar o protagonista da história. •Descrever as
características da personagem. •Deduzir por que a
personagem entrou na jaula. •Concluir se seria
possível entender a história se não fossem
reconhecidas as características marcantes da
personagem.
•Concluir se seria possível entender manter o
humor da tira sem o último quadro. •Deduzir por
que esse último quadro provoca efeito cômico.

precede a tira fornece
informações sobre a
personagem para que
o leitor compreenda a
situação
de
enunciação.
A primeira questão
antecede a leitura.

A atividade antecede
a leitura.

A atividade antecede
a leitura.

28

29

30

31

32

33

34

262
Frank & Ernest
Bob Thaves
263
Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez
264
Garfield
Jim Davis
264
AC/BC
Johnny Hart
267
Hagar
Chris Browne
267
Tamanduá
Laerte
267
Zits
Jerry Scott &
Jim Borgman

Estudo do
texto

Estudo do
texto

Estudo do
texto

Estudo do
texto

Estudo do
texto

35

Estudo do
texto

Estudo do
texto

268

36

Garfield
Jim Davis

Estudo do
texto

269

37

Recruta Zero
Mort Walker

Estudo da
língua

273

38

Hagar
Chris Browne

Estudo da
língua

275

39

Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez
276

•Observar as palavras destacadas nos balões e
responder como elas foram destacadas e o que
elas querem mostrar.

Estudo do
texto

267
Recruta Zero
Mort Walker

•Perceber se as tiras usam linguagem formal ou
informal e justificar.

Estudo da
língua

•Identificar os elementos que constituem o cenário
do primeiro quadrinho da tira. •Perceber em qual
das histórias, a do Zits ou a de Daniel (no começo
da unidade), o cenário é mais relevante para a
construção do sentido.
•Identificar em qual quadro a imagem está mais
aproximada. •Perceber se nesse quadro, é possível
saber o que se passa com a outra personagem.
•Perceber se, na cena seguinte, é possível saber. •
Resgatar a intenção do autor ao fazer a
aproximação.
•Identificar quem são o protagonista e a
personagem coadjuvante. Deduzir o que a
coadjuvante tinha intenção de fazer. •Eleger o fato
principal da história. •Perceber qual o elemento
surpresa. •Perceber o que provoca humor na
história. •Caracterizar a linguagem utilizada.
•Identificar os recursos visuais utilizados. •Explicar
como o desenho ajuda a entender a história.
•Perceber em que tempo acontece a ação.
•Identificar o que provoca o humor no último
quadrinho.
•Identificar o que indica a forma verbal “houvesse”.
•Na primeira frase do quadrinho, identificar o que a
forma verbal “olhe” está indicando. • Perceber o
que indicam as formas verbais no tempo presente
“diz” e “ganha” na fala da personagem Sortudo.
•Transcrever cinco formas verbais da tira.
•Identificar qual das formas está no imperativo e o
que representa. •Escrever uma frase que continue
o balão “e agora?” e identificar que forma verbal foi
usada.

40

Garfield
Jim Davis

Estudo da
língua

277

41

Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez

Estudo da
língua

•Identificar em que modo estão os verbos
destacados. •Identificar o que exprimem cada um
desses modos verbais. •Perceber se haveria
mudança de sentido se o rapaz dissesse “você
promete que não vai usar truques”?
•Interpretar que sentimentos ou emoções a palavra
destacada no último quadro expressa.

286

42

Calvin
Bill Waterson

Estudo da
língua

289

43

Garfield
Jim Davis

44

290
Níquel Náusea
Fernando
Gonsalez

45

290
Zits
Scott &
Borgman

46

•Encontrar no quadro abaixo e copiar para o
caderno as palavras que possam descrever o
estado de espírito de Calvin em cada cena.
•Perceber quais elementos mostram alterações no
estado de espírito da personagem. •Interpretar o
que indica a expressão “ahhh”. •Escrever no
caderno uma frase para cada um dos 3 últimos
quadros, começando sempre com uma interjeição.
•Escrever uma onomatopéia que possa ser
colocada em cada um desses quadros.

290
AC
Johnny Hart
290

Estudo da
língua

•Copiar as interjeições que aparecem nas quatro
tiras e associar cada uma delas aos seguintes
sentimentos: susto, admiração, decepção e
entusiasmo.

Os
quatro
textos
foram incluídos na
mesma atividade.

ANEXO B
Tabelas de dados do LIVRO 2 – Tecendo Linguagens

Tira

Seção

personagem
autor
página

47

48

Bidu
Maurício de
Sousa
19
Bidu
Maurício de
Sousa
20

49

Chiclete
com banana
Angeli
21

50

---Hélio
Senatore

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Não há

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Não há

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Prática
de leitura

44

51

Menino
Maluquinho
Ziraldo

Atividades de leitura e
sugestões de resposta (quando necessário)

Prática
de leitura

Observações
quando necessário

Por meio das duas
tiras, exemplificam-se
o uso de substantivos
próprios e comuns.

•Copiar todos os substantivos próprios e comuns.
•Justificar a importância dos substantivos próprios
nessa tira. •Justificar a importância dos comuns.
•Justificar a escrita de letras maiúsculas e
minúsculas
nesses
substantivos
transcritos.
•Escrever no caderno o nome e a profissão de 5
pessoas conhecidas e grifar os substantivos
próprios e comuns.
•Ler os verbetes constantes sobre os sentidos da
palavra crânio. •Reler a tira e identificar em que
sentidos a palavra foi usada no texto. •Formar duas
frases com a palavra, empregando os dois sentidos
usados.
•Identificar
quais
elementos
são
responsáveis pelo humor da tira.

O enunciado que
precede a tira solicita
que o aluno observe
o uso da palavra
crânio na tira.

•Retirar termos empregados no sentido figurado.
•Explicar o significado de cada termo.

45

52

---Adão
Iturrusgarai
56

53

Menino
Maluquinho
Ziraldo
62

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Reflexão
sobre o
uso da
língua

•Responder quem a personagem disse que sorriu
para ela. •Justificar por que, nessa fala, a
personagem
usou
a
linguagem
figurada.
•Responder sobre a quais dentes a personagem se
referia. • 2. d) “O que a personagem quis dizer com
essas falas?” (Sugestão de resposta: “Quis dizer
que, para ele, a vida não está completa, que está
faltando alguma coisa. A tira revela os sentimentos
da personagem diante da vida”). •Identificar a
expressão que identifica o tipo de dente.
•Transcrever a expressão que pode substituir “os
da frente”. •Classificar a palavra substituta em
adjetivo ou substantivo.
•Concluir se as palavras de Maluquinho se dirigiam
à menina. •Deduzir o que fez a menina se enganar.
•Associar a fala da personagem a um tipo de
declaração. •Indicar que outros elementos, além da
fala, indicariam uma declaração de amor.
•Comparar a leitura em voz alta entre a turma; •Ler
a mesma fala, sendo modificada com o sinal de
interrogação •Notar se, com a alteração, a menina
entenderia o enunciado da personagem da mesma
maneira.

Três
das
ações
consistem apenas na
retirada de palavras
do texto.

54

55

Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales
134
Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Identificar os pronomes possessivos utilizados e
indicar a idéia que eles expressam.

134

56

Hagar
Dik Browne
151

57

Suriá
Laerte
166

58

Calvin
Bill
Watterson

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Prática
de leitura

216

59

Calvin
Bill
Watterson
217

60

Papa Capim
Maurício de
Sousa

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Prática
de leitura

228

61

Chico Bento
Maurício de
Sousa
228

Prática
de leitura

•(Enunciado antecedendo o texto): Ler a tira a
seguir e escrever no caderno o diálogo,
empregando uma das formas de pontuação
estudadas, fazendo alterações, se necessário.
•Explicar o humor da tira, ocasionado no último
quadro.
1. a) “No segundo e terceiro quadrinhos, qual é a
intenção da fala das personagens?” (Sugestão de
resposta: “Cada um quer confirmar com o outro se
o que lhes contaram é verdade”). •Identificar
quantas perguntas e respostas há no texto.
•Observar a pontuação das frases e responder: que
sinal usar para expressar emoção; qual usar para
expressar dúvida ou pergunta; que sinal usar se as
personagens
quisessem
expressar
certeza.
•Justificar a pontuação dos dois últimos quadrinhos.
• Concluir e justificar, a partir das imagens, em qual
lugar as personagens se encontram. •Reler o
segundo quadro e deduzir o que aconteceu com os
animais referidos pela personagem. •Perceber
quais
sentimentos
são
expressados
pela
personagem. •Interpretar por que algumas palavras
encontram-se em negrito. •Perceber os sentimentos
da personagem no quarto quadro a partir dos
elementos verbais e visuais. •Resgatar a idéia
principal do texto.
•Perceber quais sentimentos Calvin expressa ao
dizer “minha nossa!”. •Deduzir qual motivo o levou
a utilizar essa expressão e quais outras expressões
poderiam substituí-la. •Perceber se o sentido do
texto seria o mesmo com a retirada da expressão.
•Buscar, a partir do próprio cotidiano, expressões
semelhantes que são usadas pelo leitor.
•Concluir por que, nas duas tiras, a expressão facial
de duas personagens se altera a cada quadro.
•Resgatar um problema ambiental que é
representado no último quadro das duas tiras.
•Identificar em qual das tiras a personagem busca
solucionar o problema apresentado. •Justificar por
que a personagem de um dos textos usa a palavra
progresso para se referir ao problema.
•Justificar como é possível perceber que as
personagens estão correndo no primeiro quadro.
•Opinar se as imagens ajudam a construir o sentido
dos dois textos e justificar a resposta. •Identificar
que emoção a expressão dita pela personagem da

Essa
resposta
é
confusa e representa
um
olhar
muito
redutivo
sobre
o
texto, além do fato de
que apenas uma
personagem fala nos
dois quadros.

As
atividades
enfatizam
a
importância
da
linguagem visual para
a compreensão do
texto.

As duas tiras são
abordadas
conjuntamente.

62

Mafalda
Quino

Prática
de leitura

230

63

64

Calvin
Bill
Watterson
252
Turma da
Mônica
Maurício de
Sousa
254

Reflexão
sobre o
uso da
língua

Reflexão
sobre o
uso da
língua

segunda tira exprime. •Identificar e classificar o tipo
de pontuação utilizado na expressão. •Identificar
que intenção a expressão dita pela personagem da
primeira tira no primeiro quadro. •Perceber se essa
expressão é utilizada pelo leitor m seu cotidiano.
•Opinar sobre de que região provém a expressão
usada por Chico Bento.
•Deduzir quem é o doente do qual a personagem
trata. Justificar a dedução feita. •Perceber o que a
atitude da personagem revela. •Indicar, a partir dos
verbos presentes, se Mafalda está falando a
respeito do presente, passado ou futuro. •Comparar
os quadrinhos que têm como assunto a energia
nuclear (texto do início da unidade) com a tira de
Mafalda e justificar a atualidade dos assuntos.
•Justificar por que Calvin emprega, no primeiro
quadro, o pronome “este” e não “esse”. •Criar uma
fala para Haroldo a respeito do cabelo de Calvin,
empregando o demonstrativo adequado.

O enunciado que
precede a tira solicita
que
o
aluno
identifique o pronome
demonstrativo
no
enunciado.

Não há

Tira inserida em um
Box sobre frases:
serve
para
exemplificar tipos de
frases.

ANEXO C
Tabela de dados do LIVRO 3 – Tudo é linguagem

Tira

Seção

personagem
autor
página

65

----Laerte
118

66

Suriá
Laerte
130

67

Garfield
Jim Davis
135

68

Xaxado
Cedraz
136

69

70

Garfield
Jim Davis
155
Hagar
Chris
Browne

Língua:
usos e
reflexão

A
construçã
o do texto

Língua:
usos e
reflexão

Língua:
usos e
reflexão

A
linguage
m do
texto
Língua:
usos e
reflexão

Atividades de leitura e
sugestões de resposta (quando necessário)

Observações
quando necessário

Pré-leitura: “Você já teve que passar em portas
automáticas em bancos? Elas possuem detectores
de metais. Uma pessoa que carregue muitos
objetos metálicos é impedida de entrar porque as
portas se travam automaticamente. Para poder
entrar, precisa deixar seus objetos de metal com o
segurança ou depositá-los em uma caixa na porta.
Veja o que aconteceu com a personagem desta tira
humorística”.
•Transcrever a frase verbal presente no texto
•Resgatar a intenção do autor ao escrever apenas
substantivos nos três primeiros quadros.
•Reescrever as falas das personagens
modalidades de citação direta e indireta.

nas

•Deduzir o sentido da palavra “patinho”, utilizada de
forma figurada no último quadro. •Identificar o
substantivo presente no primeiro quadro. •Trocando
o substantivo “desejo” pelo feminino “vontade”,
fazer as devidas alterações na frase, identificar os
determinantes que sofreram alteração e o tipo de
flexão apresentada. •Com o plural do substantivo
“desejo”, fazer alterações na frase, identificar os
determinantes que sofreram alteração e qual o tipo
de flexão apresentada.
•Fazer associações entre a linguagem do texto e a
dos alunos. •Classificar o registro como coloquial
ou formal. •Reescrever a palavra “rapidim” para sua
forma dicionarizada. •Identificar outras formas
regionais no diminutivo semelhantes à “rapidim”.
•Reescrever as frases do texto para o registro
formal.
•Resgatar intenção do autor ao usar aspas no
terceiro quadrinho.

Ao se referir ao texto,
o
LDP
usa
a
expressão
quadrinhos.
A
estrutura da tira não é
típica.
O texto é referido
como quadrinho, mas
a estrutura é bem
prototípica.

O enunciado que
precede a tira solicita
que o aluno observe
o uso das aspas no
quadrinho.

•Identificar uma entonação de voz que represente o
destaque gráfico dado à frase “EU CONSEGUI”.
•Identificar qual o recurso gráfico utilizado. •Deduzir
a informação subentendida na mesma frase.

165

71

Ozzy
Angeli
184

72

Trupe
Adão
Iturrusgarai
195

Outras
linguagen
s

Língua:
usos e
reflexão

•Concluir qual a intenção da personagem ao
simular uma doença. •Deduzir a intenção da mãe
da personagem. •Opinar se a personagem, mesmo
não utilizando a linguagem verbal, consegue
argumentar.
•Identificar uma característica da linguagem mais
coloquial em uma fala do primeiro quadro.
•Identificar características da língua falada no texto.
•Discutir com a turma e registrar os aspectos que
tornam as falas mais coloquiais. •Reescrever as

Erro: O livro chama a
personagem de Suriá
várias vezes.

73

Mafalda
Quino
200

74

---Laerte
222

75

76

Frank &
Ernest
Bob Thaves
233
Calvin &
Haroldo
Bill
Waterson

Língua:
usos e
reflexão

frases para um registro mais formal e opinar sobre
elas. •Analisar os pronomes “você” e “tu” da forma
como foram utilizados no texto. •Identificar o tipo de
linguagem predominante e justificar seu uso pela
personagem.
•Associar o termo “a gente” a uma das pessoas do
discurso. •Reescrever a frase que contém o termo,
substituindo-o pelo pronome adequado. •Associar o
pronome “consigo” ao seu referente.

Língua:
usos e
reflexão

•Copiar a alternativa correta quanto à importância
que a personagem deu à placa (múltipla escolha).
•Identificar uma palavra da placa que indique que o
que está escrito é uma ordem (“não”).

Unidade
Supleme
ntar I

•Identificar o jogo de palavras que confere humor à
tira.

Unidade
Supleme
ntar I

•Reescrever as falas da tira, empregando e
justificando corretamente os acentos suprimidos do
texto original.

243

77

Hagar
Chris
Browne

Unidade
Supleme
ntar I

244

78

79

Hagar
Dik Browne
245
Minduim
Charles
Schulz
245

Unidade
Supleme
ntar I

Unidade
Supleme
ntar I

1. a) “As perguntas que a personagem Hagar faz
ocorrem, às vezes, quando as pessoas estão
pensando seriamente sobre a vida que levam. Na
sua opinião, a resposta dada pela outra
personagem atende à expectativa desse tipo de
pergunta?” (Sugestão de resposta:
“Resposta
pessoal. Os alunos devem refletir sobre a ironia
contida na tira: um questionamento tão sério com
um resposta tão trivial soa banal.”) •Identificar o tipo
de frase em que outra determinada forma de
“porque” aparece. •Formular uma regra sobre o uso
das duas formas com base nos trechos.
•Identificar a semelhança de uma determinada
forma de “porque” em relação à que apareceu na
tira anterior. •De modo semelhante, identificar a
diferença entre as duas formas.
•Ler em voz alta a fala do segundo quadro,
substituindo o termo “porquê” por uma expressão
sem alteração de sentido.

O enunciado que
precede a tira solicita
que o aluno observe
o modo imperativo na
tira.
Essa unidade enfoca
somente
tópicos
gramaticais.

O texto original foi
alterado.

ANEXO D
Tabela de dados do LIVRO 4 – Português: Linguagens.

Tira

Seção

personagem
autor
página

80

Suriá
Laerte

Estudo do
texto

17

81

Suriá
Laerte

A língua
em foco

27

82

--Laerte

A língua
em foco

30

83

--Adão
Iturrusgarai

A língua
em foco

30

84

--Adão
Iturrusga
rai

Estudo do
texto

Atividades de leitura e
sugestões de resposta (quando necessário)

•Identificar o tipo de frase empregado pela
personagem professora. •Identificar o tipo de frase
empregado
pelas
personagens
alunas.
4.
“Considerando o contexto, responda: Por que a
entrada triunfal do aluno Felipe surpreende os
colegas e a professora, provocando humor?”
(Sugestão de resposta: “Porque ela prova que Felipe
e os colegas não só conseguiram escrever o conto de
fadas pedido, mas também vivê-lo”)
•Identificar o humor da tira a partir da leitura da
imagem do último quadro. •Dado que a personagem
é locutor, identificar o locutário. •Considerando o
autor e o suporte da tira, identificar quem são os
locutários do cartunista. •Identificar que tipos de
linguagem o artista utilizou para criar a tira.
•Deduzir o que provavelmente aconteceu com a
personagem no segundo quadro. •Explicar o humor
que existe no último quadrinho. •Identificar os códigos
verbais presentes no texto. •Identificar a que código
pertence o sinal apontado por uma das personagens.
•Identificar o idioma e o significado da palavra push,
fixada na porta que a personagem tenta abrir.
•Deduzir por que a personagem não consegue abrir a
porta. •Concluir qual o motivo da confusão da
personagem. •Deduzir se a personagem sabe que a
palavra não pertence à língua portuguesa.
•Deduzir a razão da personagem não querer crescer.
•Opinar sobre o que seria melhor: ser adulto ou ser
criança (resposta individual).

40

85

Chico Bento
Maurício de
Sousa

A língua
em foco

42

86

Luke e
Tantra
Angeli

A língua
em foco

•No primeiro quadro, concluir que tipo de sonho
Rosinha descreve a Chico Bento. “2. No 2º quadrinho,
Rosinha faz uma pergunta a Chico Bento. Levante
hipóteses: b) Pela resposta do garoto, o que ele deve
estar pensando a respeito do noivo?” (Sugestão de
resposta: “Ele está pensando que o noivo não vai ser
ele, apesar de ser o namorado dela.”). •Identificar o
dialeto caipira falado pela personagem e substituir
três palavras usadas no texto, pelo correspondente
na fala do aluno. •Concluir se é possível compreender
a fala das personagens apesar das diferenças.

Não há

46

87

Flip e Flop
Laerte
51

De olho
na escrita

•Pronunciar as palavras do texto “hoje” e “circo” e
responder quantas letras e sons cada uma possui.

Observações
quando necessário

O texto não deixa
claro que os alunos
realmente
escreveram
o
trabalho, nem há
qualquer informação
que
indique
que
Príncipe Felipe seja
um dos alunos.

A tira é antecedida
pela informação de
que o humor do texto
está em transpor para
o mundo de hoje a
história de Peter Pan.
A
sugestão
de
resposta
não
contempla
uma
possível ironia da
personagem
como
negação
ao
casamento, mesmo o
enunciado
da
questão
solicitando
que o aluno levante
hipóteses.
A tira é utilizada para
exemplificar o uso de
gírias em um box
sobre o assunto.

88

--Fernando
Gonsales

Produção
de texto

Não há

57

89

--Laerte

A língua
em foco

58

90

91

Suriá
Laerte
64
Suriá
Laerte

92

75
Chico Bento
Maurício de
Sousa

93

78
--Fernando
Gonsales

94

81
--Adão
Iturrusgarai

95

82
Mafalda
Quino

De olho
na escrita

•Reconhecer em que tipo de lugar as pessoas estão
e o que estão fazendo. •Deduzir o que provavelmente
aconteceu com a personagem que está caída ao
chão. •Deduzir, a partir da primeira fala do médico, o
que, aparentemente, ele pretendia fazer. •Deduzir se
o que ele diz e faz no último quadro confirma essa
hipótese. •Concluir qual era a verdadeira intenção da
personagem.
•Reconhecer o som da letra “h” nas palavras “horário”
e “houvesse”. •Com base em um box próximo,
identificar por que a letra “h” foi mantida nessas
palavras. Identificar, no terceiro quadro, quem são as
personagens que aparecem no pensamento de Suriá.
•Deduzir por que a personagem está sorrindo

Ler é
diversão

Não há

Produção
de texto

•Reescrever em linguagem verbal a história
representada visualmente inserindo um parágrafo
inicial de contextualização, não esquecendo de
utilizar a mesma variedade lingüística que a
personagem usa.

A língua
em foco

A língua
em foco

Estudo do
texto

Não há

96

Produção
de texto

91

97

Flip e Flop
Laerte
93

Produção
de texto

A tira pertence a um
sub-tópico que trata
da intencionalidade
discursiva.

A seção destina-se
somente à leitura por
si mesma.

A tira é utilizada para
exemplificar o uso de
substantivos
abstratos.

•Identificar os coletivos que são empregados do
segundo ao quinto quadros. •Identificar o coletivo de
“abelha”. •Explicar a quebra de expectativa que torna
a tira engraçada.

Não há

90

Menino
Maluquinho
Ziraldo

O manual pede que o
aluno,
se
não
conhece o conto ao
qual
a
tira
faz
referência (João e
Maria), troque idéias
com os colegas ou
pesquise em uma
biblioteca próxima.

•Identificar quem está sendo chamado pela
personagem no primeiro quadro. •Deduzir por que as
palavras estão sobre um fundo preto. •Identificar se
as palavras “ai” e “socorro” são interjeições ou
onomatopéias. •Identificar que palavra representa o
clique do interruptor. •Reconhecer qual é o nome
desse tipo de palavra. •Identificar se os balões
apresentam linhas contínuas ou pontilhadas. •Deduzir
se esses balões indicam fala ou pensamentos.
•Opinar sobre por que a tira é engraçada.
•Observar as expressões das personagens e criar
balões de fala para elas.

A tira é utilizada para
ilustrar
outros
exemplos de enredos
que trazem irmãos
como personagens.

98

99

100

Chico Bento
Maurício de
Sousa
93
Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales
93
Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

Produção
de texto

Produção
de texto

Produção
de texto

•Observar as expressões das personagens e criar
balões de fala para elas, procurando diversificar o tipo
de balão e o formato das letras.

Não há

Não há

A tira é utilizada para
ilustrar o tempo e o
lugar
que
são
indicados
pela
imagem na história
em quadrinhos.
A tira é utilizada para
ilustrar a inserção de
legendas
nos
quadrinhos.

94

101

Suriá
Laerte

Produção
de texto

97

102

--Adão
Iturrusgarai

A língua
em foco

99

103

Tita
Adão
Iturrusgarai

A língua
em foco

102

104

Cebolinha
Maurício de
Sousa

Produção
de texto

107

105

--Jean
Galvão

•Reproduzir em forma de diálogo as falas das
personagens da tira, utilizando verbos de dizer.
•Escrever um parágrafo inicial contextualizando a
cena e um comentário final, explicando o que a fada
madrinha está fazendo. Ao fim, dar um título ao texto.
•Reescrever os adjetivos que a personagem utilizou
para caracterizar o roteiro do filme, a trama, a
montagem e as personagens. •Identificar qual opinião
a personagem mantém sobre os adultos. •Deduzir se
a opinião da personagem seria a mesma se ela não
houvesse empregado o “mesmo assim”.
•Identificar quais quadros correspondem ao plano da
fantasia e quais correspondem ao plano da realidade.
•Deduzir, pelo início do texto, onde parece que a
personagem está. •Concluir onde, de fato, a
personagem estava. •Opinar sobre se a personagem
prefere o plano da realidade ou da fantasia.
•Identificar a qual substantivo a palavra “ele”, no
primeiro quadro, se refere. •Identificar quais adjetivos
e locuções adjetivas são utilizadas para caracterizar o
substantivo não mencionado. •Identificar, no terceiro
quadro, quais adjetivos caracterizam a palavra
“reflexos”. •Opinar sobre por que a personagem
precisou empregar tantos adjetivos em seu “sonho”.
•Identificar a característica que Cebolinha apresenta
na fala. •Reconhecer a característica física mais
marcante da personagem. •Reescrever as palavras
que Cebolinha usa para descrever Mônica no texto.
•Identificar
qual
característica
marcante
da
personagem não foi descrita. •Considerando que o
leitor conhece Pinóquio, deduzir se, na tira, ele está
falando a verdade. Eleger um título para a tira.

Produção
de texto

Não há

A língua
em foco

•Pesquisar no dicionário o significado da palavra
“moral” precedida de “o” e de “a”. •Deduzir se a
personagem empregou adequadamente a palavra no
segundo quadro. •Deduzir por que a tira é engraçada.

109

106

--Caco
Galhardo

A tira é utilizada para
ilustrar os estágios do
processo
de
produção de uma
história
em
quadrinhos.

112

107

Bibelô
Angeli

A língua
em foco

116

108

Suriá
Laerte

De olho
na escrita

117

109

--Laerte

A língua
em foco

134

110

--Laerte

A língua
em foco

136

111

Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

A língua
em foco

•Identificar que palavra empregada por Bibelô
confirma seu machismo característico. •Deduzir o que
a personagem quis dizer ao afirmar que está “uma
perfeita baleia”. •Reconhecer se nesse caso a palavra
“baleia” é indicativa de sexo. •Identificar qual é o
masculino de “baleia”. •Opinar sobre o porquê de a
personagem utilizar a palavra “macho” junto à palavra
“baleia”. •Opinar sobre se o humor da tira seria
mantido se a personagem tivesse utilizado a palavra
no masculino.
•Identificar em qual dos nomes das duas
personagens a vogal “i” é pronunciada de maneira
mais forte e em qual é pronunciada de modo mais
fraco.
•Identificar qual palavra de tira exemplifica o
fenômeno em que substantivos no aumentativo ou
diminutivo adquirem significados especiais com o
tempo. •Citar outros substantivos semelhantes a
esse.
•Identificar no texto um substantivo usado no
diminutivo. •Identificar em que grau está a palavra
“lindíssima”. •Considerando o contexto, reconhecer se
a palavra “mínimo” é adjetivo ou substantivo.

Não há

136

112

Suriá
Laerte

A língua
em foco

138

113

--Bob Thaves

A língua
em foco

139

114

Gato e gata
Laerte

A língua
em foco

149

115

Mafalda
Quino
154

A língua
em foco

•Reconhecer qual o sentido da expressão “meio
bocó” no primeiro quadro. •Identificar qual o sentido
da expressão “podre de rico” e em que grau está essa
expressão. •Identificar, dentre as expressões abaixo,
quais substituiriam “um grito especial” e em que grau
elas estão. •Opinar sobre se o grito especial da
personagem confirma o comentário de Tio Flip a
respeito dele.
•Identificar em qual cena foi utilizado o diminutivo do
substantivo “frango”. •Deduzir que outro sentido a
palavra tem nesse contexto. •Reconhecer se a
palavra “frangalho” é aumentativa de “frango” e que
sentido tem nesse contexto. •Identificar em que
momento da tira o homem é incluído no reino animal.
•Seguindo a lógica do grau dos substantivos, deduzir
qual seria a palavra usada na terceira cena.
•Deduzir por que o gato ficou bravo com a gata.
•Identificar, pelo pronome utilizado, se o gato se
refere a uma pergunta qualquer ou a uma pergunta
determinada. •Identificar a qual tipo de pergunta se
refere a gata no último quadro. •Perceber o que a
gata dá a entender com a fala do último quadro.
•Considerar o comportamento do gato e explicar por
que a gata disse isso.
•Explicar por que o garoto pareceu triste com base na
diferença de sentido entre os artigos definido e
indefinido. •Interpretar o que a personagem quer dizer
ao afirmar que Mafalda é “igual às outras”.

O texto está em uma
subseção
intitulada
“semântica
e
discurso”. Na primeira
atividade,
são
fornecidas
informações sobre a
personagem.

A tira é utilizada para
exemplificar sufixos
que formam palavras
no superlativo. Antes
da leitura, pede-se
que o leitor observe o
uso de adjetivos no
superlativo.

116

Aline
Adão
Iturrusgarai

A língua
em foco

•Explicar se a personagem está ou não falando a
verdade ao afirma que não se preocupa com o
próprio peso. •Expressar em linguagem matemática o
quanto a personagem engordou

166

117

Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

A língua
em foco

166

118

--Adão
Iturrusgarai

119

169
--Fernando
Gonsales

120

171
--Fernando
Gonsales

121

172
Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

A língua
em foco

•Identificar se a palavra “primeiro” indica uma posição
em determinada seqüência uma quantidade dividida.
•Reconhecer que palavras a personagem utilizaria se
continuasse a se referindo aos números de acordo
com a seqüência deles. •Opinar se a personagem
adivinhou o que se passou na cabeça da outra
personagem.
•Explicar se a personagem feminina tem ou não razão
no comentário que faz a respeito da outra
personagem. •Reescrever na forma de algarismos a
hora informada pela personagem.

A língua
em foco

•Identificar se a palavra “uma” utilizada duas vezes no
texto é numeral ou artigo indefinido. •Interpretar por
que a tira é engraçada.

De olho
na escrita

•Ler em voz alta as palavras retiradas previamente do
texto e identificar em cada uma delas a sílaba
pronunciada de maneira mais forte •Em cada palavra,
identificar se a sílaba mais forte está na última,
penúltima ou antepenúltima posição.

A língua
em foco

•Identificar os pronomes pessoais e de tratamento
presentes na tira.

Texto
referências.

sem

O enunciado precede
a tira.

190

122

Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales

A língua
em foco

193

123

Daniel
Laerte

A língua
em foco

193

124

--Angeli

A língua
em foco

195

125

126

Níquel
Náusea
Fernando
Gonsales
197
Suriá
Laerte
200

A língua
em foco

De olho
na escrita

Identificar a que se refere o pronome “isso”. Se o
mesmo objeto a que se refere o pronome estivesse
próximo de quem fala, reconhecer qual seria a forma
adequada. 2. c) “Na sua opinião, a baratinha gostou
do que aconteceu?” (Sugestão de resposta: “Não.
Certamente ela não calculou que a farofa fosse
soterrá-la.”)
•Perceber se a palavra “algum” empregada no texto
indica de modo preciso ou impreciso o bicho ao qual
o leão faz referência. •Concluir por que a tira é
engraçada
•Identificar o sentido do pronome “todos” constante
no texto. •Perceber qual o sentido da mesma
palavras, dessa vez no segundo quadro. •Identificar
se a palavra “nenhum” usada no texto é um pronome
indefinido ou interrogativo.
•Identificar quem foi Drummond. •Identificar o
princípio com o qual a personagem rompe ao tentar
encontrar uma rima adequada para a palavra
“paixão”. •Perceber em que consiste o humor nesse
procedimento.

A questão solicita a
opinião do aluno, mas
só dá margem a uma
resposta.

•Acentuar corretamente as palavras oxítonas,
paroxítonas e monossílabas tônicas que, no texto
foram alteradas.

O enunciado precede
a tira. O texto original
foi alterado.

127

--Fernando
Gonsales

Divirta-se

Não há

A seção destina-se
somente à leitura por
si mesma.

•Identificar com quem a personagem está falando.
•Identificar qual a função da expressão “o quê” no
início do primeiro quadro. •Deduzir por que a
personagem empregou o pronome “vocês” no plural.
•Localizar a palavra referente ao espaço da roça.
•Localizar a palavra referente ao espaço da cidade.
•Deduzir a que problema o pronome “este” se refere.
•Escrever um pequeno texto empregando verbos de
ação para contar o que as personagens estão
fazendo.

O enunciado precede
a tira. A resposta não
é relevante.

201

128

--Laerte

Produção
de texto

212

129

130

131

Flip e Flop
Laerte
215
Mafalda
Quino
216
Super-Vó
Adolar

A língua
em foco

A língua
em foco

A língua
em foco

Não há

O texto é usado
somente
para
exemplificar formas
verbais

Não há

O texto é usado
somente
para
exemplificar formas
verbais

218

132

--Laerte

A língua
em foco

219

133

134

135

136

Flip e Flop
Laerte
220
Mafalda
Quino
221
--Adão
Iturrusgarai
224
--Laerte

A língua
em foco

A língua
em foco

•Identificar o que o formato do primeiro balão indica.
•Identificar que modo verbal as personagens desse
quadro utilizam. •No segundo quadro, identificar
quem é o autor da fala. •Identificar o tempo verbal
utilizado. •Opinar sobre o que torna a tira engraçada.
•Identificar o assunto da tira. Identificar em que modo
estão as formas verbais empregadas nas frases
numeradas. •Considerando o assunto da tira, deduzir
por que foi empregado esse modo verbal.
•Deduzir o que as personagens estão fazendo nos
dois primeiros quadros. •Relacionar o comentário feito
pela personagem no último quadro com a situação
anterior e justificar o humor da tira.

De olho
na escrita

•Identificar as palavras paroxítonas empregadas na
tira. •Identificar qual dessas palavras tem acento

De olho
na escrita

•Reescrever as palavras que devem ter acento
gráfico, acentuando-as corretamente.

A língua
em foco

•Indicar as formas verbais que transmitem a idéia de
ação já concluída. •Indicar uma forma verbal que
transmita a idéia de uma ação que está ocorrendo no
momento da fala. •Indicar uma forma verbal no
imperativo. •Identificar três formas verbas no futuro.
•Transformar essas formas verbais compostas em
simples. •Identificar qual delas corresponde ao futuro
do pretérito.

A língua
em foco

•Reescrever as frases da tira, completando-as com os
verbos “tricotar” e “brincar” no pretérito imperfeito e
“perder” no pretérito perfeito.

224

137

Mafalda
Quino
233

138

--Fernando
Gonsales
235

Os acentos gráficos
da
tira
foram
apagados.

A atividade de leitura
precede tira. Além
disso, o texto foi
alterado.

