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Si los textos son siempre multimodales, entonces la cuestión
de las fronteras de un texto se convierte en un problema
central. En cualquier página, resulta en alto grado problemático
leer solamente la significación transmitida de modo lingüístico.
Kress, Leite-Garcia e Van Leeuwen (2000, p. 22)

RESUMO

A crescente presença da imagem nos textos vem despertando o interesse pelos
estudos multimodais, haja vista que tem se constituído como um dos fatores que
dificultam a leitura e a compreensão pelos alunos. Assim, nesse trabalho discutimos
algumas questões relacionadas ao estudo do texto multimodal no contexto da sala
de aula do ensino fundamental, especificamente relacionado ao anúncio e à
propaganda. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa-ação com uma turma do 8º
ano para identificarmos qual a frequência dessa modalidade textual em seu dia a dia
e qual a influência das imagens e das cores na construção de sentidos no texto.
Essa sondagem mostrou-nos que a maioria dos alunos lidam frequentemente com
textos que são compostos pela linguagem verbal e visual. Com as informações
levantadas e, considerando a importância do letramento verbo-visual, discutimos a
respeito do tema e apresentamos uma sequência didática que teve como objetivo
contribuir para a formação de um leitor crítico, o qual usa não apenas o código
verbal, mas é capaz de identificar os sentidos presentes nos mais diferentes códigos
semióticos. Para isso, usamos como aportes teóricos os trabalhos de BAKTHIN
(1992), OLIVEIRA (2001), KRESS (1988), HODGE E KRESS (1988) KRESS e VAN
LEEUWEN (2001), entre outros. Essa proposta, portanto, objetivou facilitar a leitura
e compreensão de textos multimodais na escola, procurando evitar uma prática
pautada apenas na interpretação do código verbal. Desse modo buscamos ampliar a
visão sobre a leitura e a produção desses gêneros usados ainda timidamente no
ambiente escolar, refletindo sobre a importância da competência leitora tanto nos
signos linguísticos verbais quanto nos diversos códigos semióticos.
Palavras-chave: Gêneros textuais; Multimodalidade; Letramento; Leitura; Escrita.

ABSTRACT
The growing presence of the image in the texts is attracting interest in multimodal
studies, considering that has been established as one of the factors that hinder the
reading and the understanding by students. Thus, in this work we discuss some
issues related to the study of multimodal text in the context of elementary school
classroom, specifically related to advertising and propaganda. Develop an action
research with a group of 8 years to identify how often this textual mode in their daily
lives and the influence of images and colors in the construction of meaning in the
text. This survey showed us that most students often deal with texts that comprise
the verbal and visual language. With the information gathered and considering the
importance of verbal-visual literacy, discussed on the subject and present a didactic
sequence aimed to contribute to the formation of a critical reader, which uses not
only the verbal code, but can to identify the senses present in many different semiotic
codes. For this we use as theoretical support the work of Bakhtin (1992), Oliveira
(2001), KRESS (1988), HODGE AND KRESS (1988) Kress and van Leeuwen
(2001), among others. This proposal therefore aims to facilitate the reading and
understanding of multimodal texts at school, trying to avoid a practice based solely
on interpretation of verbal code. Thereby seek broader view of reading and
production of these genres still used shyly at school, reflecting on the importance of
reading competence both in verbal linguistic signs as the various semiotic codes.

Keywords: Text genres; Multimodality; Literacy; Reading; Writing.
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1 INTRODUÇÃO

Desde as últimas décadas do século XX vem se discutindo muito sobre o
processo de ensino aprendizagem da língua materna no âmbito da Linguística
aplicada. Esses estudos apontam problemas que inviabilizam o sucesso dos alunos
no desenvolvimento pleno da linguagem, haja vista que o ensino, muitas vezes é
pautado em uma gramática normativa, desvinculado-se das situações reais, em que o
aluno pode entender o texto como parte fundamental da linguagem, já que é por meio
dele, seja oral ou escrito, verbal ou não verbal, que estabelecemos nossas relações
de comunicação.
Desse modo, a linguística aplicada propõe o ensino de linguagem pautado na
forma de interação, uma vez que os textos estão presentes na sociedade e fazem
parte das nossas relações cotidianas. Em sala de aula, é possível analisar, por meio
dos textos, não somente os aspectos gramaticais, como também os seus sentidos,
sejam eles explícitos ou não. Assim, a mediação da leitura a partir dos gêneros do
discursos torna-se essencial para que o aluno possa compreender mais claramente
as informações presentes em um determinado texto.
No entanto, apesar das recorrentes discussões sobre língua e linguagem em
funcionamento, isto é, o texto como recurso para nos comunicarmos com o outro,
ainda é frequente no ensino da língua materna, em nossas escolas de educação
básica, o privilégio que se dá a concepção de língua como sistema de regras
cristalizadas, como se o simples fato de saber os conceitos e as nomenclaturas
gramaticais fosse capaz de formar o aluno para a prática da leitura e da escrita.
Como professores de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, muitas
vezes nos deparamos com essa realidade em sala de aula. É frequente encontrarmos
professores com uma concepção de língua homogênea, transmitindo para o aluno um
ideal de língua que só encontramos nos textos clássicos de autores renomados e que
servem de exemplificação para os termos da gramática, afastando-se da realidade do
aluno.
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Diante disso, preocupados com o ensino de uma língua que se propicie uma
reflexão sobre a linguagem na vida e na sociedade, compreendemos que o ensino da
língua materna deve estar inserido na perspectiva dos gêneros discursivos, uma vez
que esses textos reais, da vida prática dos alunos, podem lhes permitir uma melhor
compreensão em relação ao funcionamento da língua, não havendo nesse modo,
uma única forma correta e todas as outras erradas.
Nesse sentido, a proposta aqui apresentada parte da concepção de uma língua
heterogênea e dialógica, na qual os textos abordam temáticas a partir do tempo e do
espaço em que foram produzidos, sendo nesse caso, essencial que trabalhemos em
sala de aula não apenas com os cânones, mas também e, principalmente, com textos
reais que fazem parte do mundo dos alunos, uma vez que acreditamos ser essa
forma a mais convincente e capaz de estabelecer relações entre o que lemos e
escrevemos e os conhecimentos linguísticos.
A nossa preocupação com a leitura e a escrita, de modo particular, deve-se a
problemática que os alunos apresentam em estabelecer relações entre o que está
sendo decodificado e as ideias que são apresentadas. Isso tem se tornado tão
frequente, ao passo que muitos alunos chegam ao Ensino Médio (EM) sem
compreender um texto como um anúncio, uma charge ou um artigo de opinião, por
exemplo. Provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos revelam que
os alunos das nossas escolas brasileiras têm muitas dificuldades na compreensão e
na escrita de textos.
Diante disso, é no âmbito da leitura e da escrita que se insere a nossa
pesquisa. Nas aulas de leitura, antes da realização desse trabalho, observamos que
os alunos demonstravam curiosidade em relação a textos que apresentam outras
linguagens, além da verbal. No entanto, apesar dessa curiosidade, percebemos que
não havia uma leitura mais elaborada, ou seja, os alunos só compreendiam as
informações que eram mais explícitas, o que nos chamou atenção para uma
discussão maior sobre as diferentes linguagens que compõe os textos.
O fato desses alunos já perceberem que há alguma informação em textos não
verbais, mesmo que essa não seja compreendida de imediato, já nos revela que a
concepção de língua vai além da decodificação das palavras. Nessa turma
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especificamente, as aulas de Língua Portuguesa sempre foram nessa perspectiva, o
que contribuiu para que os alunos já tivessem um olhar para essas outras linguagens.
Além disso, O livro didático adotado também traz muitos textos com imagens o que
repercute na curiosidade dos alunos em entender a intenção comunicativa dessas
imagens.
Ler e escrever, nessa perspectiva, requer o reconhecimento das diferentes
semioses que compõem os textos. Assim, esse estudo, preza por um ensino de
Língua Portuguesa, em que são valorizados os gêneros discursivos diferenciados
repletos de imagens e cores, uma vez que, hoje, é uma constante forma de imersão
do aluno nas práticas sociais da linguagem imposta pelas novas tecnologias. Assim, o
sujeito do século XXI precisa dialogar com os mais diversos textos, sendo que estes
são constituídos de vários códigos linguísticos e semióticos, os quais têm como
objetivo seduzir o leitor.
Nesse contexto, a escola deve proporcionar meios de inserir os alunos na
leitura de textos que vão além do verbal, uma vez que a mídia está presente na vida
dessas crianças e jovens que fazem uso de vários códigos semióticos com a intenção
de seduzir os sujeitos e influenciá-los cada vez mais. O marketing, por exemplo,
intencionalmente tenta exercer no sujeito a persuasão para que estes consumam
seus produtos sempre mais.
Desse modo, percebemos que há uma importância fundamental para que os
leitores contemporâneos estejam preparados para o uso desse tipo de linguagem,
caso contrário, correm sérios riscos de se tornarem pessoas alienadas pela mídia.
Assim, entendemos que, no contexto escolar, analisar essas inovações vai
muito além de usar novos gêneros do discurso para interagir com outros indivíduos,
como por exemplo, os emoticons das redes sociais, que, uma vez inseridos em uma
conversa ou em um comentário, vem carregado de significações, sendo necessário
que tanto a pessoa que envia e aquela que recebe tenham domínio desses ícones,
para que haja comunicação entre eles.
Assim, a leitura de diferentes textos recorrentes nas práticas sociais diárias
configura a necessidade da formação de sujeitos letrados nas mais diversas formas
da linguagem, isto é, capazes de fazer uso da leitura e da escrita, estabelecendo
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relações com a imagem e a palavra e traçando sentidos entre os mais distintos
códigos semióticos, ampliando, dessa forma, o conjunto dos conhecimentos
discursivos na construção de sentidos dos textos.
Vale salientar que a importância de conhecer novas formas de linguagem,
exige que o currículo escolar dê conta dessa diversidade textual e, com isso, seja
capaz de formar indivíduos letrados em suas práticas cotidianas, contribuindo para a
aquisição de uma competência leitora crítica de textos concretos e que partam de
uma determinada realidade social.
Contudo, observamos que a linguagem não verbal, em suas distintas
manifestações, ainda, encontra-se em desvantagem no contexto escolar da educação
básica, haja vista que é mais recorrente nas escolas que os alunos leiam textos que
apresentam predominantemente o código verbal. Nos próprios livros didáticos, a
leitura dessas imagens ainda é feita de maneira um pouco tímida, quando na
realidade, em seu mundo concreto, o aluno está a todo o momento tendo contato com
uma diversidade de textos que cobram muito a competência leitora para entender
aquilo que não é expresso na palavra escrita.
Nesse sentido, é necessário que no contexto escolar, especificamente, nas
aulas de Língua Portuguesa, mas não somente nelas, o professor adote uma
metodologia capaz de instigar o aluno a fazer leituras de textos partindo de diferentes
semioses, ampliando assim o conceito de Letramento, capacitando o aluno para a
leitura de uma imagem, entendendo a intencionalidade da mesma naquele contexto.
Apoiando-se nessa tendência e nas competências pretendidas pelo Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), a pesquisa-ação aqui apresentada busca
alternativas para o ensino da Língua Materna, especificamente no que se refere à
leitura e compreensão de textos multimodais, a partir da perspectiva dos letramentos
enquanto práticas sociais, cujo intuito é a formação de sujeitos capazes de
compreender a linguagem em suas mais variadas manifestações.
Face ao exposto, o principal problema que envolve as aulas de Língua
Portuguesa

refere-se

à

falta

de

interesse

pelas

atividades

de

leitura

e,

consequentemente, da produção textual. Paralelamente, há uma grande dificuldade
de interpretar e compreender textos sejam eles com linguagem verbal, não verbal ou
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mista, envolvendo o desconhecimento acerca dos gêneros multimodais e suas
especificidades.
Partindo dessas considerações, esse trabalho propõe algumas questões
norteadoras:
 Que aspectos linguístico-discursivos devem ser trabalhados nas aulas
de Língua Portuguesa e que estratégias usar para estimular a aprendizagem
dos alunos nas aulas de leitura e produção textual?
 Que aspectos analisar nos gêneros multimodais apresentados na
mídia, especificamente nos gêneros anúncio publicitário e propaganda, de
modo a construir uma consciência crítica em meio às imposições da mídia?
 Como o livro didático apresenta os gêneros e as múltiplas
linguagens?
Nessa perspectiva, o propósito maior do trabalho na escola é dar conta de
formar leitores letrados capazes de estabelecer sentidos entre os textos vistos no
ambiente escolar e aqueles mostrados no seu convívio social extraescolar, além de
possibilitar um gosto maior pela leitura, uma vez que isso, possivelmente, facilitará o
trabalho docente com as atividades de leituras.
Na sequência, propomos o trabalho com os gêneros discursivos Anúncio e
Propaganda, a fim de analisar as características presentes nestes e as suas possíveis
leituras, uma vez que ambos apresentam um propósito comunicativo já determinado
ou pré-determinado.
A partir das questões norteadoras, esta pesquisa tem como objetivo geral
analisar a competência leitora dos alunos de uma turma do 8º ano de uma escola
pública estadual do município de Santa Cruz – RN, bem como traçar estratégias
capazes de possibilitar a leitura e a compreensão de alguns gêneros discursivos
multimodais apresentados pelos meios de comunicação em geral. A partir disso,
traçamos os seguintes objetivos específicos: compreender textos multimodais;
identificar as marcas que os definem como tal; construir novos sentidos dos textos

19

lidos a partir da exploração do gênero discursivo em estudo; ativar os conhecimentos
de mundo para construir os significados dos textos produzidos.
Nesse sentido, a proposta aqui apresentada, justifica-se pela necessidade de
propiciar atividades de leitura que proporcione aos alunos, além de um
posicionamento crítico, uma análise dos textos multimodais, explorando os elementos
verbais e não verbais. A relevância do estudo deve-se ao fato de que, no contexto
escolar, as atividades de leitura e de compreensão dos textos multimodais ainda
precisam de ações didáticas que favoreçam um trabalho profícuo com estes gêneros
discursivos no contexto de sala de aula. Além disso, é oportuno em virtude de
possibilitar ao docente a observação das dificuldades apresentadas pelos alunos e
intervir pedagogicamente para minimizá-las.
Para a consecução dos objetivos propostos, este trabalho se organiza a partir
da introdução, apresentando a temática do ensino da leitura a partir de gêneros
multimodais; aportes teóricos, por meio dos quais abordamos os gêneros discursivos,
origem e estudos na atualidade; discorremos sobre a multimodalidade, definição e
motivação para a leitura e a escrita; a semiótica revelando o sentido em textos
multimodais; os gêneros discursivos e o ensino de Língua Portuguesa; os gêneros
discursivos escolhidos: anúncio, propaganda e anúncio publicitário; análise dos
gêneros produzidos em sala de aula e os resultados encontrados; Em seguida,
apresentamos os resultados das produções escritas pelos alunos, além das
considerações finais e as referências.
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2 APORTES TEÓRICOS

A leitura e a escrita de textos variados em sala de aula são indispensáveis para
que os alunos, além de praticarem a leitura e a compreensão textual, construam um
posicionamento em relação aos mais variados discursos que permeiam as situações
comunicativas, sejam elas recorrentes em seu cotidiano, ou mesmo aquelas que
fazem parte de um contexto diferente daquele que o aluno está imerso. Em
decorrência disso, é fundamental que, principalmente nas aulas de Língua
Portuguesa, construa-se o conceito do gênero discurso, quais as suas peculiaridades
e quais as suas intenções comunicativas, com o propósito de mostrar que os gêneros,
materializados em textos, atendem a necessidades diferentes e que, principalmente
por isso, tem peculiaridades que os distinguem uns dos outros.
Sabendo que os textos se materializam em vários gêneros, com características
diferenciadas, que atendem a contextos diferentes, mas que também apresentam
relações de semelhanças, torna-se fundamental que o aluno saiba distinguir as
peculiaridades de cada gênero, sabendo diferenciar, por exemplo, o gênero anúncio
dos demais gêneros do discurso.
Bakhtin (2011), discorrendo sobre os enunciados diz que
(...) cada enunciado particular é individual, mas cada campo de
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados, os quais denominamos de gêneros do discurso. A riqueza
e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e
porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de
gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se
desenvolve e se complexifica um determinado campo. Cabe salientar
em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso
(orais e escritos), nos quais devemos incluir as breves réplicas do
diálogo do cotidiano (salientem-se que a diversidade das modalidades
de diálogo cotidiano é extraordinariamente grande em função do seu
tema, da situação e composição dos participantes), o relato do dia a
dia, a carta (em todas as suas diversas formas), o comando militar
lacônico padronizado, a ordem desdobrada e detalhada, o repertório
bastante vário (padronizado na maioria dos casos) dos documentos
oficiais e o diversificado universo das manifestações publicísticas (no
amplo sentido do termo: sociais, políticas) (BAKHTIN, 2011, p. 262)
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Assim, entender esses gêneros como relativamente estáveis nos permite
compreender que os mesmos apresentam uma estrutura que pode variar de acordo
com a intenção do produtor do texto. No caso dos textos publicitários, essa intenção
comunicativa está presente no marketing* da empresa que pretende divulgar uma
ideia ou vender um determinado produto. Desse modo, é necessário que apliquemos
nosso conhecimento sobre o gênero em si, uma vez que apenas o conhecimento
linguístico não é suficiente para compreendermos um texto.
Considerando que há uma grande heterogeneidade dos gêneros, é necessário
que tenhamos de forma bem clara quais os elementos da textualidade que de fato os
alunos precisam compreender para que abarquem a intenção comunicativa de um
determinado gênero, analisando o que determina o tipo de texto e a sua classificação
diante de uma grande variedade de gêneros. Para Marcuschi (2002, p. 29), "quando
dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma
forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais
particulares".
Ler, nesse caso, envolve muito mais do que a simples decodificação de
palavras; exige, além disso, que o leitor seja capaz de estabelecer relações, perceber
as intenções e acionar os conhecimentos prévios para construir sentidos para
determinado texto. No caso da leitura dos gêneros multimodais é necessário que o
leitor esteja atento para as imagens, bem como sua distribuição na página, cores e
tamanhos das letras e a relação existente entre o código verbal e o código não verbal.
Com grande recorrência desses gêneros nos usos sociais, compreendemos ser
relevante que nas aulas de Língua Portuguesa haja um olhar mais focado para esses
textos, abarcando situações concretas de comunicação, despertando os alunos para
um novo olhar sobre as leituras que fazemos diariamente.
É essencial que na leitura dos textos, observemos o diálogo com o tempo e os
costumes de uma determinada sociedade. Assim, anúncios que circulavam em outra
época e faziam menção preconceituosa, quando menino branco falava pra o outro
“por que sua mãe não te lava com o sabão Fairy?” revela que o menino branco
mostra-se superior, uma vez que associa a cor da pele a ideia de limpeza e, além
disso, espera que o menino negro se limpe e fique igual a ele. Para a sociedade
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daquela época, início do século XIX, esse enunciado não era considerado um tipo de
preconceito, pois naquele contexto isso não era relevante na sociedade; hoje já seria
alvo de grandes transtornos, uma vez que a sociedade atual tem outros costumes que
não permitiria a circulação desse tipo de texto.
Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa
(1998) também atentam para a informação de que o texto dialoga com o entorno
social, uma vez que os textos que a sociedade produz estão carregados de costumes
e valores veiculados naquele momento, o que está intimamente ligado a sua intenção
comunicativa. Assim, os PCN nos revelam que
A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados
historicamente segundo as demandas sociais de cada momento.
Atualmente, exigem-se níveis de leitura e de 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 a 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. Nessa perspectiva, não é
possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que
decorrem de uma análise de estratos, letras/fonemas, sílabas,
palavras,
sintagmas,frases
que,
descontextualizados,
são
normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco
têm a ver com a competência discursiva. Dentro desse marco, a
unidade básica do ensino só pode ser o texto.
(PCN, 1998, p. 23)

Nessa direção, é preciso que a escola tenha uma visão da leitura como uma
prática social, uma vez que ela vai além da instituição escolar, isto é, ocorre fora da
sala de aula. Precisamos, continuamente, interagir com textos não apenas para
aprender a ler, mas para nos comunicarmos melhor, por uma necessidade pessoal,
pois é na interação humana que se estabelecem as relações na sociedade, e estas se
concretizam a partir de enunciados verbais e não verbais. Partindo desta
necessidade, torna-se evidente que nas aulas de Língua Portuguesa deve haver
espaço não apenas para o texto predominantemente verbal, mas também para os não
verbais, uma vez que vivemos em um mundo repleto de textos com imagens, cores e
formas que veiculam em si um significado, ou vários significados dependendo da
leitura e do poder de criticidade de cada leitor.
Com o advento da internet, essa necessidade de entender as várias formas de
linguagem tornou-se bem mais necessária, uma vez que as redes sociais, muito
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usadas pelos adolescentes, bem como os diversos links permitem ao leitor navegar
por diversos ambientes virtuais, os quais sempre estão associados a imagens que
atendem a um determinado propósito e, consequentemente, não estão ali por acaso,
sendo necessário entender o seu significado naquele espaço ou situação
comunicativa. Importante lembrar que o não verbal não é algo apenas da
contemporaneidade, haja vista que desde os primórdios, mesmo antes da descoberta
da escrita, o homem já se utilizava de alguns códigos não verbais para interagir com
seus pares, como mostra a figura 1:
Figura 1 - Pinturas rupestres Nicho policrômico - Toca do Boqueirão
da Pedra Furada – Fundação Museu do homem americano

Fonte:<http://www.fumdham.org.br/pinturas.asp>Acesso em 07.07.2014

Observemos que o texto acima, apesar de não ser contemporâneo, apresenta
informações não verbais, em um suporte incidental, no caso a pedra, mas que nos
permitem fazer uma leitura. Obviamente é necessário que tenhamos um
conhecimento enciclopédico para entendermos essas informações, no entanto,
atende a um propósito comunicativo e tem um público-alvo já pré-determinado para a
compreensão dessa informação. De acordo com o site acima destacado
As pinturas e gravuras rupestres são então estudadas com a
finalidade de poder caracterizar culturalmente as etnias pré-históricas
que as realizaram, a partir da reconstituição de um procedimento
gráfico de comunicação que faz parte dos respectivos sistemas de
comunicação social. Numa segunda instância, este estudo pretende,
quando o corpus gráfico em questão fornecer os elementos essenciais
de reconhecimento, extrair os componentes do mundo sensível que
foram escolhidos para fazer parte de tal sistema gráfico. Fica então
excluída qualquer possibilidade de interpretação de significados, pois
toda afirmação se situaria em um plano de natureza conjectural. Na
perspectiva de estudo utilizada entende-se que a cada tradição gráfica
rupestre pode associar-se um grupo étnico particular na medida em
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que se possa segregar conjuntamente outros componentes
caracterizadores de natureza cultural, tais como uma indústria lítica
tipificada, uma utilização própria do espaço ou formas específicas de
enterramentos. (FUMDHAM, 2014)

Desse modo, a leitura que fazemos hoje desse texto é baseada em hipóteses
acerca do estudo que temos sobre determinado grupo, no entanto por se tratar de
uma outra etnia, a interpretação dos significados torna-se subjetiva, ou seja, o texto
dialoga com o espaço e o tempo.
A partir desse constante contato com textos de semioses diversas torna-se
essencial que a escola priorize pela formação de leitores críticos, capazes de
estabelecer relações entre imagens e palavras, até mesmo porque mesmo os textos
predominantemente verbais, apresentam em sua estrutura sinais de pontuação que
assinalam novos sentidos para um texto. Além disso, também podemos pensar que
esses textos, muitas vezes vistos pelo prisma da monomodalidade, apresentam ainda
características que permitem uma análise multimodal, partindo do papel que o escrito
fora impresso, da forma e da cor da letra, da tinta utilizada para escrever, entre outros
elementos constitutivos.
Obviamente, não estamos aqui negando a importância do estudo com os
gêneros de predominância verbal, mas é essencial que o aluno, deste século
principalmente, adquira novas concepções de leitura, o que o tornará mais sensível
para entender as intencionalidades dos mais diferentes textos que lhes são
apresentados.
A escola, os livros didáticos e as aulas de Língua Portuguesa, se fizermos uma
comparação com os textos apresentados em décadas passadas, já começaram,
mesmo que timidamente, a inserir essa questão em sua prática pedagógica. Todavia,
é necessário que o currículo escolar valorize mais o aprendizado desses gêneros,
uma vez que a sociedade é multimodal e, sendo um ser social, o aluno necessita
aprender a lidar com as diferentes semioses, entendendo os significados veiculados
nesses gêneros.
Pensando nisso, nas aulas de Língua Portuguesa deve-se haver o cuidado
para que a leitura não se torne algo apresentado apenas do ponto de vista do autor
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do livro didático ou do professor que conduz a aula. É necessário que os alunos
compreendam o texto a partir da sua própria vertente, isto é estabelecendo relações
de sentido entre o verbal e o não verbal, o que contribuirá para a formação de um
leitor crítico e, consequentemente, um produtor de textos que pensa nos diversos
modos de dizer, de chamar atenção, de entender e de atender a um propósito
comunicativo em determinado gênero discursivo.
A intenção, nessa perspectiva, é de que os alunos façam diálogos entre os
elementos linguísticos e os mais variados códigos semióticos, de modo que
construam significados reais, uma vez que, caso isso não ocorra, corremos sérios
riscos de termos uma formação de indivíduos que não reflete sobre as práticas sociais
de leitura, tornando-se um sujeito alienado pela mídia, podemos interpretar na
imagem veiculada. Nela se percebe o quanto somos manipulados pelas imagens
veiculadas na televisão.
Figura 2: O poder da mídia na sociedade

Fonte:<http://jardimamericarj.blogspot.com.br/2012/11/
influencia-da midia-na-formacao-de.html> Acesso em 05.06.14

A mídia tem apresentado textos com semioses diversas, que requer, de nós
leitores, o conhecimento das potencialidades de significações. A respeito disso,
Belmiro (2000) afirma que:
(...) a presença de novas tecnologias no mundo escolar faz com que
se repensem formas de atuação do professor. As representações que
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se fazem hoje do espaço de aprendizagem mostram a necessidade de
um professor mais ágil, atualizado e pronto para novos desafios.
(BELMIRO, 2000, p. 12)

Considerando que a língua não é um sistema fixo e que vai constituindo-se e
reconstituindo-se historicamente pela ação dos sujeitos da linguagem, a preocupação
com a leitura e a compreensão textual volta-se para os contextos de produção e
recepção dos alunos. Nesse aspecto, Bunzen (2009, p. 149) afirma que os alunos ao
produzirem um texto devem sempre “ter o que dizer, ter razões para dizer o que tem a
dizer, ter para quem dizer o que tem a dizer, assumir-se como sujeito que diz o que
diz para quem diz e escolher estratégias para dizer”.
É evidente que esses pontos destacados pelo autor referem-se à produção
textual, porém o aluno também deve observar esses pontos quando lê textos
apresentados pela mídia, uma vez que todo texto é dotado de intencionalidades.
Desde os gêneros mais simples até os mais complexos, deve-se analisar quem disse,
para quem disse e com qual intenção essa mensagem foi dita. O leitor competente
avalia sempre as informações lidas e somente depois aceita, não aceita, ou aceita
parcialmente os dados apresentados.
Logo, afirmar que as tecnologias têm influenciado nas formas de interação na
sociedade é alegar o óbvio. A importância que a comunicação de massa tem na
formação dos sujeitos do século XXI é indiscutível, uma vez que os indivíduos estão
sempre em contato com uma diversidade de textos que apresentam mais de um
código semiótico, sendo necessário que se saiba fazer uma análise das cores,
formatos, imagens etc., além das palavras para construir o significado em
determinado gênero do discurso. Com relação a isso, Dionísio (2006) afirma que
Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada
vez mais integrada. Com o advento de novas tecnologias, com muita
facilidade se criam novas imagens, novos layouts, bem como se
divulgam tais criações para uma ampla audiência (...). Cada vez mais
se observa a combinação de material visual com a escrita; vivemos,
sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. (DIONÍSIO 2006,
p. 131)

Face ao exposto, de que todo enunciado tem um propósito comunicativo,
podemos entender que os textos multimodais que circulam na sociedade têm a
função de influenciar, de algum modo, determinado grupo social. Nesse sentido, a
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comunicação que se dá pelos meios tecnológicos tende a ativar cada vez mais os
sentidos dos interlocutores para que estes se sintam convencidos de determinada
ideia. Sabemos que a presença de imagens associadas aos signos linguísticos
verbais tem se configurado como ferramenta para compreensão de mundo que nos
cerca. De acordo com Nova (2003),
Faz-se urgente o reconhecimento das imagens enquanto estruturas de
um novo mundo. É necessário saber ler essas novas imagens, para
que elas não nos pareçam enquanto Franksteins. Esse é um dos
papeis da educação desse novo milênio. Tarefa difícil, pois vai de
encontro a duas grandes bases de resistência. Uma primeira que é
toda uma estrutura organizacional e burocrática da vida social,
baseada nos modelos da escrita. Outra que se liga ao próprio ritmo
dessas imagens, dado que milhões de estímulos ótico-sensoriais
produzidos pelas imagens eletrônicas e digitais a cada dia dificultam e
inibem a persistência de algum tipo de reflexão. Difícil, mas necessária
como condição de sobrevivência da própria humanidade. (NOVA,
2003, p. 191)

Desse modo, entendemos a relevância de transformar os gêneros
multimodais em objeto de ensino de Língua Portuguesa, haja vista que o mundo
contemporâneo está repleto de textos imagéticos que devem ser lidos e
compreendidos pelos leitores. Assim sendo, o trabalho docente precisa enfatizar, no
contexto de sala de aula, atividades de leitura e escrita a partir dos gêneros
discursivos que envolvem a multimodalidade.
2.1 Os gêneros discursivos: da origem aos estudos na atualidade
Considerando que nosso foco está voltado para o ensino de Língua Portuguesa
centrado nos gêneros discursivos multimodais anúncio e Propaganda, apresentamos
nessa seção uma breve reflexão sobre os fundamentos teóricos que embasam os
estudos sobre gênero, sua origem e os avanços das investigações realizadas na
atualidade.
Sabemos que a linguística textual teve sua origem, na Europa, na década de
1960 e se difundiu no Brasil a partir de 1970. Relativamente nova, a principal
preocupação dessa concepção é o estudo dos fenômenos sintático-semânticos
presentes nos enunciados, na perspectiva de uma gramática de texto, uma vez que a
gramática da frase não é suficiente para explicar os eventos da linguagem, uma vez
que a nossa comunicação é realizada por meio de textos e não por meio de frases
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isoladas. Esses textos, segundo Dolz e Schneuwly (2004), devem pautar as aulas de
Língua Portuguesa, uma vez que os gêneros são formas de funcionamento da língua
e da linguagem criados conforme as diferentes esferas sociais nas quais o indivíduo
circula.
Nesse sentido, podemos perceber que o texto, segundo a proposta
educacional vigente, torna-se o objeto de ensino de Língua Materna (PCN, 1998).
Esta visão está em conformidade com o que postula Koch (2006, p. 43) para quem “o
texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos
ativos que – dialogicamente - nele se constroem e por ele são construídos” na
perspectiva sócio-interacional da linguagem. Sobre isso, Abaurre (2012) menciona
que um texto estabelece relações dialógicas que compõem o todo do seu significado,
uma vez que ele é construído a partir de interações contextuais e cotextuais. Nessa
concepção, Abaurre (2012) diz que o texto não é mero produto individual, mas ele
atende a uma série de elementos que fazem parte da sua intencionalidade
comunicativa. Assim,
um texto não é apenas a criação puramente individual. É também o
resultado de um processo de elaboração que contou com a
participação de diferentes agentes: o autor que o escreveu, o público
para o qual foi escrito, o contexto em que foi produzido (social,
político, cultural, etc.) e os meios de circulação em que é divulgado
ou publicado. Todos esses agentes discursivos influenciam, em
maior ou menor grau, o produto final. (ABAURRE, 2012, p. 13)

Ainda de acordo com os PCN (1998), o ensino de Língua Portuguesa deve
compreender as práticas de linguagem em sua dimensão histórica, considerando a
necessidade e sistematização de seus conhecimentos linguísticos. Nesse aspecto,
compreendemos que os gêneros discursivos devem fazer parte das atividades
realizadas em sala de aula, tendo em vista que é

[...] necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de
textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social,
mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes
gêneros são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e
escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a
diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas
capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É
preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico
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que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. (PCN,
1998, p. 23)

A partir disso, podemos considerar que a construção do conhecimento ocorre
de formas distintas, e que essa se dá sempre por meio de gêneros, sejam eles orais
ou escritos. O ‘eu’ e o ‘outro’ envolvidos no processo de compreensão de textos
podem não ser sujeitos empíricos em meio a situações concretas de comunicação,
mas podem ser um leitor e um autor envolvidos num ato de leitura, no qual a
construção do conhecimento se faz por meio do acionamento dos conhecimentos de
mundo do leitor, do processo de ouvir e ser ouvido e da formação de um ponto de
vista que esse leitor forma a partir de escolhas estruturais e lexicais. Nesse sentido,
devemos ter em mente uma perspectiva teórica a partir da qual podemos elaborar o
trabalho com a leitura e a produção de determinados gêneros. Abaurre (2012) fala
sobre a seleção de gêneros, ao afirmar que
Definida a perspectiva teórica a partir da qual será feito o trabalho com
a leitura e produção de textos, resta ao professor decidir quais
gêneros discursivos precisam ser trabalhados com os alunos. Alguns
aspectos devem ser levados em consideração no momento de realizar
essa seleção: a motivação para a leitura e produção de textos e a
necessidade – maior ou menor – de expor os alunos à estrutura de
determinados gêneros com os quais, por hipótese, eles têm até então
menos contato em sua vida fora do ambiente escolar. (ABAURRE,
2012, p. 19)

Desse modo, o leitor que consegue reconhecer características, tais como estilo
do autor, linguagem e finalidade que exerce é de um crítico acerca de suas práticas
de letramento, sendo relevante, em sala de aula, propiciar meios que despertem a
atenção do aluno para a leitura analítica de textos utilizados ou presenciados em seu
dia a dia.
Assim, o ensino de Língua Portuguesa deve estar voltado para a leitura e
análise de textos diversificados, atentando para o fato de que todo ato discursivo é
dotado de intencionalidades, as quais são refletidas nas escolhas lexicais, nas
imagens, nas formas e cores, além dos suportes em que os gêneros estão inseridos.
Por isso, a variedade de recursos tecnológicos ligados à comunicação humana nas
atividades diárias exige um sujeito capaz de estabelecer relações com os mais
distintos
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multiletramentos.

semióticos,

constituindo,

dessa

forma

o

conceito
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Nesse sentido, a leitura e a sua consequente análise e compreensão
dependem de um conhecimento de mundo, por parte do leitor, para que este crie
diálogos entre os conhecimentos prévios e os atuais. Devemos pensar, nesse caso,
na grande diversidade de gêneros que usamos no dia a dia, sendo que em muitos
deles há referência a outros textos, já vistos por nós.
Considerando que “todos os diversos campos da atividade humana estão
ligados ao uso da linguagem, sendo o caráter e as formas desse uso tão multiformes
quanto os diversos campos da atividade humana”, (Bakhtin, 1992, p. 261), podemos
refletir que os usos da linguagem em nossas práticas sociais ocorrem por meio de
gêneros primários e secundários. Quer sejam simples ou complexos, quer, orais ou
escritos, estes gêneros são repletos de uma intenção discursiva ou vontade
discursiva, a qual determina o todo do seu enunciado. Marcuschi (2005), diz que
esses gêneros são constituídos a partir da
i) natureza da informação ou do conteúdo veiculado; ii) nível de
linguagem (formal, informal, dialetal, culta etc.); iii) Tipo de situação
em que o gênero se situa (pública, privada, corriqueira, solene etc.); iv)
Relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível
social, formação etc.); v) Natureza dos objetivos das atividades
desenvolvidas. (MARCUSCHI, 2005, p. 34).

Ademais, os gêneros do discurso, por serem relativamente estáveis, são
determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. É fato
que estes incluem-se numa espécie de colônia de gêneros com finalidades
diversificadas, sendo em alguns casos mais flexíveis e em outros menos suscetíveis a
variações.

Assim, em se tratando do gênero, entendido como uma unidade de

comunicação, três elementos básicos são essenciais, sendo eles: estilo, conteúdo
temático e construção composicional. Conforme afirma Bakhtin (2011).
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades
de cada referido campo, não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais,
fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo
temático, o estilo, a construção composicional - estão
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente
determinados pela especificidade de um determinado campo da
comunicação. (BAKHTIN, 2011, p. 261-2)
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Nesse sentido, tomamos os fundamentos teóricos sobre os gêneros discursivos
por entendermos a relevância de seu papel no ensino de línguas especialmente ao
que se refere às atividades de leitura e escrita de textos multimodais, cujo sentido
ultrapassa o signo linguístico verbal, porque a linguagem é impregnada de aspectos
sociais, históricos e culturais de uma comunidade de prática discursiva, uma vez que
a linguagem está inserida na sociedade fazendo parte de um processo histórico e
cultual. De acordo com ROJO e MOURA (2012)
[...] os sentidos produzidos pela linguagem não estão desconectados
de um processo histórico, político e social, o que nos leva a trabalhar o
processo de leitura com os aprendizes tendo em vista quem escreveu,
por que escreveu, onde, em que época e com quais intenções. Por
outro lado, uma mesma obra também tem várias interpretações por
conta da dependência do contexto histórico, do grupo social que a lê e
da situação em que é lida. (ROJO e MOURA, 2012, p. 185)

Desse modo, o processo de escrita e de leitura faz parte das nossas atividades
cotidianas, de modo que, dependendo de cada cultura e de cada intenção
comunicativa, o gênero será marcado por uma determinada linguagem, seja ela
verbal, não verbal, oral ou escrita, não eliminando a possibilidade de no mesmo texto
termos a linguagem oral associada à linguagem não verbal.
2.2 Gêneros discursivos e ensino de Língua Portuguesa em sala de aula do
Ensino Fundamental
Nesta seção, discorremos acerca dos gêneros discursivos fazem parte do
nosso cotidiano, uma vez que ao fazermos uso da linguagem, quer seja pela
oralidade ou pela escrita, estamos também nos utilizando de algum gênero, embora
identificá-los, nem sempre seja uma tarefa tão simples. De acordo com os PCN
(1998)
Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva:
dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num
determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de
interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir um
discurso não são aleatórias ainda que possam ser inconscientes, mas
decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer:
quando um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se
organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos
conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o
assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e
antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que têm,
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da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina as
escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos
procedimentos de estruturação e da seleção de recursos lingüísticos
(sic). É evidente que, num processo de interlocução, isso nem sempre
ocorre de forma deliberada ou de maneira a antecipar-se à elocução.
Em geral, é durante o processo de produção que as escolhas são
feitas, nem sempre (e nem todas) de maneira consciente. (PCN,1998,
p. 20-21)

Nesse contexto, o ensino de Língua Portuguesa deve partir sempre da adoção
do gênero e das especificidades. Obviamente, a escola em alguns anos escolares
não dá conta de trabalhar todos os gêneros existentes, tornando-se essa tarefa
impossível, uma vez que esses gêneros surgem e ficam em desuso de acordo com as
necessidades sociais, mas, é preciso que os alunos atentem principalmente para a
intenção comunicativa dos gêneros.
Corroborando com essa questão, Dolz e Schneuwly (2004) apresentam um
esquema, baseados nessas teorias, objetivando compreender a definição dos
gêneros e as suas situações de uso. Desse modo, podemos entender que cada
esfera da sociedade elabora seus textos relativamente estáveis, como por exemplo,
no ambiente comercial temos, cheques, notas promissórias, anúncio etc, enquanto no
ambiente jurídico temos sentenças, relatórios, processos.
Importante pensarmos também que esses gêneros apresentam estruturas mais
ou menos fixas e, dependendo da sua formalidade ou informalidade, apresentam
algumas mudanças, porém não perdem o seu propósito comunicativo. Vejamos a
figura 3:
Figura 3: Gênero textual

Fonte: Dolz e Schnewly (2004, p. 25)

Torna-se, nesse sentido, fundamental que a escola elabore seu currículo de
modo a trabalhar com os gêneros discursivos que mais fazem parte do contexto e a
partir daí discutir as noções de criação, produção e veiculação destes, sendo
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necessário ainda criar diálogos desses gêneros, partindo do conhecimento que os
alunos já têm, ou dos gêneros que mais tem contato, com outros que eles ainda não
conhecem.
Nesse sentido, os textos veiculados na sociedade, sejam por meio impresso ou
em ambientes virtuais, são de grande valia na escola, pois a partir destes, é possível
analisar textos em situações reais, em que muitas vezes os alunos não atentam para
a diversidade de informações que estão presentes nesses gêneros. Além disso,
precisamos, enquanto professores de Língua Portuguesa, apresentar alguns gêneros
que possibilitem ao aluno entender o não dito, isto é, compreender as informações
que não estão explícitas nos textos, mas trazem um discurso que dialoga com o
tempo e o contexto social de cada grupo.
Sabendo que os gêneros discursivos são praticamente infinitos e que fazem
parte do processo de comunicação, podemos entender que cada gênero circula em
um determinado ambiente e atinge a um tipo de público mais especificamente. Desse
modo, a seleção dos gêneros anúncio e propaganda foi pensada por ter uma grande
circulação nos ambientes em que os alunos se movimentam e isso os torna mais
diretos para a construção do pensamento reflexivo dos alunos, deixando de ser um
indivíduo alienado que apenas reproduz os discursos da mídia, para ser um sujeito
que pesquisa e desconfia das informações que lhe passadas.
Consequentemente, com base nos estudos do círculo de Bakhtin que concebe
a linguagem como construção histórica, como interação, os textos aqui discutidos
estão arraigados de diálogos com outros textos. Nesse sentido, o discurso, a palavra,
a

imagem,

que

usamos

traz

consigo

uma

relação

de

intertextualidade/interdiscursividade com outros enunciados já existentes, seja para
confirmar, refutar, complementar, criticar etc.
Assim, esse estudo preza pela observação de sentidos nos textos. Nas
atividades desenvolvidas na sala de aula, focamos a discussão sobre gêneros da
esfera publicitários, tendo em vista que estes fazem partem do cotidiano dos alunos e,
além disso, em pesquisa realizada, grande partes desses alunos revelaram que os
textos com linguagem mista são mais atrativos e, constantemente, visualizados, o que
gera uma concretude maior de sentidos. Na seção a seguir, abordaremos uma breve
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discussão sobre a publicidade e, em seguida, os gêneros trabalhados na sala de aula
do 8º ano.
2.2.1 Tipos de gêneros adotados nessa pesquisa
Os gêneros do discurso são praticamente incontáveis. A partir da necessidade
de comunicação que o homem vai adquirindo ao longo do tempo vão surgindo novos
gêneros e outros vão desaparecendo, como por exemplo, os bate-papos das redes
sociais e os telegramas.
Tendo em vista que o surgimento de novos gêneros, principalmente, com o
advento da internet, está sendo de forma muita rápida, é praticamente impossível que
tenhamos dados exatos da quantidade de gêneros que existem hoje na nossa
realidade. Basta que conversemos com os nossos alunos sobre esse assunto para
que percebamos a infinidade e gêneros presentes nas nossas vidas.
Nesse sentido, como não podemos contá-los. Uma forma de organizá-los é por
meio de grupos que delimitam o espaço desses gêneros. Na esfera da publicidade,
por exemplo, podemos enumerar vários gêneros, dentre eles, a propaganda e o
anúncio.
O termo publicidade destina-se à exposição de informações a respeito de
pessoas, ideias, serviços, produtos etc. utilizando-se os veículos de comunicação. A
palavra publicidade teve origem no latim – publicus – dando origem ao termo publicité,
em francês.
Assim, podemos entender que, de finalidade pública, a publicidade abarca uma
série de textos que tem por objetivo fornecer informações, divulgar ideias, promover a
venda de produtos, formar atitudes etc. Nesse sentido, o público alvo é bem
determinado, e a escolha dos elementos que o constituem são muito bem pensados,
de modo a cumprir com a sua intenção comunicativa.
Partindo do princípio de que a publicidade não é um gênero, mas uma esfera, e
que alguns gêneros fazem parte dessa esfera da comunicação, podemos entender
que ela (a publicidade) abarca os gêneros propaganda e anúncio, além de outros.
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Evidentemente, a propaganda e o anúncio não são gêneros sinônimos, mas atendem
a propósitos comunicativos da publicidade.
No entanto, é comum encontrarmos em alguns livros didáticos anúncio e
propaganda como se fosse o mesmo gênero. Por se tratar de uma semelhança muito
grande, e participarem da esfera da publicidade com finalidades semelhantes é
possível que se confunda a nomenclatura desses gêneros, mas é essencial que se
trabalhe em sala de aula, mostrando para os alunos e fazendo-os entender que tanto
o anúncio quanto a propaganda têm suas intenções comunicativas próprias e que
devem ser diferenciados em uma análise. Para tanto, esses gêneros fazem parte de
uma esfera que divulga produtos e ideias e têm a função de persuadir as pessoas a
aderirem ou comprarem o que está se tornando público. Vejamos a figura a seguir
que mostra, em síntese, o conceito e a função da publicidade.
Figura 4: A publicidade e suas características
PUBLICIDADE

Tem o objetivo de
despertar o desejo pela
coisa anunciada ou
destacar aspectos que
diferenciam o produto
de seus concorrentes.

A publicidade é um
meio de tornar
conhecido um produto,
um serviço ou uma
marca.

A publicidade em si é
aberta e não encobre as
intenções do
anunciante.

Fonte: Adaptado de Sant’anna, Junior e Garcia (2011, p. 60)

A partir da figura acima, entendemos que a esfera da publicidade, por meio dos
diferentes gêneros publicitários, permite informar sobre um produto ou ideia de modo
a seduzir o consumidor para que este esteja sempre motivado a adquirir determinado
produto/ideia/serviço. A seguir, tecemos comentários a respeito dos gêneros
trabalhados, objetivando trazer para a sala de aula discussões a respeito do que está
dito nos textos, mas principalmente, para o que não está dito, para o que está no
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discurso implícito, principalmente, para o que está dito nas imagens, nas formas e nas
cores encontradas, já que nada deve ser posto sem alguma intenção.
2.2.1.1 Propaganda
Para se formar um leitor competente é de fundamental importância o trabalho
com textos que apresentem informações explícitas e implícitas, de modo que ao
educando, seja permitido, acionar os seus conhecimentos de mundo, estabelecendo
uma ponte entre o conhecimento anteriormente adquirido e os possíveis sentidos para
determinado enunciado. Segundo Kleiman (2002)
A ativação do conhecimento prévio é então, essencial à compreensão,
pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe
permite fazer inferências necessárias para relacionar diferentes partes
discretas do texto num todo coerente. Este tipo de inferência, que se
dá como decorrência do conhecimento de mundo e que é motivado
pelos itens lexicais no texto é um processo inconsciente do leitor
proficiente. (KLEIMAN, 2002, p. 25)

Desse modo, trabalhar com os gêneros da esfera publicitária em sala de aula
contribui para que essa competência seja desenvolvida, uma vez que, fazendo parte
do cotidiano dos alunos e, por apresentar, em geral, uma linguagem mista permite
que seja feita inferências sobre a sua construção e a sua intenção comunicativa,
valendo salientar que devemos observar as imagens e o léxico que é posto com no
texto.
De natureza argumentativa, a propaganda apresenta uma série de elementos
com o objetivo de conquistar um provável consumidor. Encontrada nos diferentes
setores da sociedade, a propaganda traz um posicionamento ideológico, religioso etc.
O objetivo aqui é mostrar gêneros que são encontrados com frequência no
cotidiano dos alunos e, em seguida, a produção de textos a partir de sua análise,
como será visto na sequência didática.
2.2.1.2 Anúncio
De acordo com Teodoro e Oliveira (2010), há reações de leituras diferenciadas
para cada tipo de leitor.
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No caso dos textos publicitários, muitas vezes, os apelos sedutores
fazem-no crer que, se tal ou tal produto não for consumido, o sujeito
não será aceito por seu grupo social ou mesmo por outros. No caso do
jovem, principalmente, que deseja se assemelhar a seus pares, por
uma questão de auto-afirmação (sic), de necessidade de ser aceito, se
não consegue fazer a leitura dos mecanismos velados de sedução,
acaba assumindo uma identidade mais artificial, moldada pelas
circunstâncias que, em princípio, lhe parecem mais favoráveis.(...) A
auto-estima, a confiança são garantidas por objetos fetiches: um novo
modelo de celular, uma nova marca de roupa, um perfume, um tênis
da moda, um aparelho, um medicamento que promete milagre, ou
ainda um estilo diferente – que pode ir do look ao comportamento -,
pela força do convencimento, acabam sendo aderidos por todos. O
anúncio publicitário garante o consumo, e o consumo garante a autoestima (sic), o bem-estar social e afetivo, o status almejado.
(TEODORO E OLIVEIRA, 2010, p. 9)

Desse modo, o professor de Língua Portuguesa deve preocupar-se com as
várias faces da linguagem, mostrando aos alunos que cada gênero do discurso
apresenta características e intenções diferenciadas, cabendo ao leitor analisar essas
informações, uma vez que, como sujeitos ativos na sociedade, devemos aprender a
ler esses textos, descobrindo os seus significados.
2.3 Multimodalidade: definição e motivação para a leitura e a escrita
Nesta seção abordamos as questões que se referem aos textos multimodais e
como os mesmos podem ancorar ações didáticas realizadas pelos docentes com o
propósito de motivar o aprendizado dos alunos no contexto escolar.
Compreendemos que o ser humano sempre teve a necessidade de se
comunicar e, para isso, dispõe de variadas formas de representação. Desde as
pinturas rupestres até os textos produzidos na contemporaneidade, com toda a
tecnologia computacional, o homem se comunica com propósitos diferentes. Essa
comunicação entre emissor e receptor é concretizada em gêneros do discurso, os
quais são compostos tanto pela linguagem verbal quanto pela linguagem não verbal e
buscam uma articulação em contextos sociais reais, de acordo com as necessidades
do emissor, levando em consideração o público-alvo ao qual se destina determinado
texto. Nesse sentido, ROJO e MOURA (2012) discutem que
As práticas discursivas, sócio-historicamente constituídas, sinalizam as
mudanças em curso, como é o caso da carta, que por vários séculos
foi carregada nas patas de uma ave. Hoje ela se vê reorganizada para
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transitar no ambiente virtual. Há também o caso das mensagens de
autoajuda, antes anunciada em sermões. Atualmente elas são
constantemente ressignificadas sob a forma de textos organizados
com som, imagem, movimentos, escrita e outras linguagens. Por esse
motivo, o gênero multimodal, como instrumento semiótico que tem
inovado e renovado as interações sociais, passa a ser objeto de
análise bastante instigante para os estudos linguísticos dos últimos
anos. (ROJO e MOURA, 2012, p. 151)

Na perspectiva da multimodalidade, esses gêneros envolvem um complexo
jogo de signos, os quais são carregados de imagens, cores, elementos gráficos,
escolhas lexicais etc., com a predominância do verbal ou do não verbal, de acordo
com a necessidade de comunicação e com as especificidades de cada gênero
discursivo. Esses elementos, verbais e não verbais têm sentidos específicos, haja
vista que são impregnados de representações sociais.
Hemais (s/d.) define a multimodalidade como a união dos vários modos de
dizer, os quais interagem na comunicação. Assim,
a multimodalidade é entendida, em termos gerais, como a co-presença
de vários modos de linguagem, sendo que os modos interagem na
construção dos significados da comunicação social. O que é
importante nessa visão de uso de linguagens é que os modos
funcionam em conjunto, sendo que cada modo contribui de acordo
com a sua capacidade de fazer significados. No exemplo da
reportagem no jornal, o texto verbal explica os eventos por meio de
escolhas gramaticais e lexicais, e o infográfico visualiza os objetos,
lugares e processos destacados no texto escrito. (HEMAIS, p. 1)

Desse modo, entendendo que a multimodalidade abrange uma multiplicidade
de códigos semióticos carregados de significados, torna-se basilar que o ensino de
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental propicie a aprendizagem desse conceito
nos gêneros discursivos, objetivando uma maior compreensão e criticidade dos
alunos em relação aos textos visualizados na escola e na sociedade, de modo geral.
Quando possibilitamos aos nossos alunos o trabalho com textos
multimodais e multissemióticos, segundo Lemke (1998), o conjunto de
convenções, já utilizado na produção do sentido nos textos escritos, é
ampliado e ressignificado, pois cada modalidade expressiva integra
um conjunto de significados possíveis. Os diferentes arranjos entre as
diferentes categorias de significados pelas diferentes modalidades não
podem ser controladas e totalmente previstas pelo autor, o que explica
a multiplicidade de leituras possíveis para os textos multimodais. Logo,
a importância de considerar o prefixo “multi” na e para a construção de
abordagens que privilegiem um ensino produtivo de leitura e escrita
em língua materna. Além disso, é fundamental que os alunos realizem
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atividades de autoria, utilizando-se (d)essas novas tecnologias/mídias.
(ROJO e MOURA, 2012, p.93)

A presença dessas diferentes semioses está tão frequente nos nossos textos,
sejam eles orais ou escritos, que não há como desconsiderá-las na interação com o
outro. Na linguagem oral, geralmente, usamos, além das palavras, gestos e
expressões que denunciam a nossa intenção comunicativa, sendo isto também um
traço constituinte da multimodalidade. Assim, podemos compreender que os textos
são todos multimodais, ou seja, todos os textos, de certa forma são constituídos por
mais de uma semiose. Descardesi (2002) afirma que

Qualquer que seja o texto ele é multimodal (sic), isto é, composto por
mais de um modo de representação. Em uma página, além do código
escrito, outras formas de representação como a diagramação da
página (layout), a cor e a qualidade do papel, o formato e a cor (ou as
cores), a formatação do parágrafo etc. interferem na mensagem a ser
comunicada. Decorre deste postulado teórico que nenhum sinal ou
nenhum código pode ser entendido ou estudado com sucesso em
isolamento, uma vez que complementam na composição da
mensagem (DESCARDESI, 2002, p. 20)

Assim, os textos materializados no dia a dia não devem ser analisados apenas
seguindo um código isoladamente, isto é, só teremos sentido para a conjuntura do
texto se entendemos todos os elementos presentes no texto de forma integrada.
2.3.1 Multimodalidade e letramento
Para entendermos a leitura de textos em caráter semiótico é necessário
considerarmos que os produtores de textos produzem signos complexos que
emergem do seu interesse e, consequentemente, da sua intenção comunicativa.
Nessas diversas semioses estão incorporados aspectos sociais e culturais que
apresentam um discurso, algumas vezes implícito, exigindo do leitor um cruzamento
de informações para compreender o(s) sentido(s) do texto.
Nos dias atuais, a leitura tem exigido do sujeito, cada vez mais, habilidades de
letramento. A partir da globalização e do acesso ao mundo da leitura e da escrita, em
que os textos são cada vez mais “sedutores”, principalmente quando se trata de
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publicidade, emerge a necessidade do sujeito-leitor analisar as múltiplas semioses
que compõe os textos. Dionísio (2005) ressalta que há uma relação bem próxima de
multimodalidade e letramento, uma vez que, segundo a autora, o sujeito letrado é
aquele que consegue atribuir sentido a mensagens compostas por diferentes
linguagens.
Sobre esse mesmo ponto de vista, Marcuschi (2007, p. 35), comenta que “o
letramento volta-se para os usos e as práticas, e não especificamente para as formas,
envolve inclusive todas as formas visuais, como fotos, gráficos, mapas e todo tipo de
expressão visual e pictográfica, observável em textos multimodais”. Desse modo, o
letramento envolve a capacidade de leitura de textos compostos por diferentes
modalidades.
Podemos entender, nesse caso, que os textos que circulam socialmente são
todos multimodais. Conforme Dionísio (2005, p. 160), na “sociedade contemporânea,
a prática de letramento da escrita, do signo verbal deve ser incorporada à prática de
letramento da imagem, do signo visual”, isto é, o sujeito letrado apresenta condições
de entender textos multimodais que circulam na sociedade e é capaz de estabelecer
sentido para os que já existem e para as suas próprias produções.
Dionísio (2007, p. 178) também entende que as linguagens que compõem os
textos socialmente, sejam eles, escritos ou falados são também multimodais, uma vez
que quando falamos ou escrevemos, usamos, no mínimo, dois modos de
representação, podendo ser palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e
imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e animações etc.
Assim, podemos entender que há uma relação bastante próxima entre
multimodalidade e letramento, uma vez que o sujeito para compreender um texto e/ou
produzi-lo precisa ser letrado e entender as múltiplas semioses para que o texto tenha
sentido para ele, enquanto leitor e produtor de textos.
2.3.2 A semiótica como reveladora de sentidos em textos multimodais
Nesse item, tratamos dos pressupostos teóricos concernentes aos conceitos
sobre semiótica, tendo em vista que na multimodalidade a presença dos elementos
linguísticos e semióticos se hibridiza para construir os sentidos dos textos.
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Importante também perceber que a opção por um signo representativo não é
uma escolha aleatória e tem, socialmente, significados que estão intrinsecamente
conectados ao poder e aos mecanismos de influência dos grupos dominantes
presentes nos atos semióticos, os quais mantém uma juntura com o significado de
cada elemento representado em seus contextos sociais. Nesse sentido, os modos
semióticos, tanto os verbais quanto os não verbais, são reproduções utilizadas para
compor uma mensagem, um texto, que se concretiza em um gênero discursivo.
Hodge e Kress (1988) definem a semiótica como
(…) o estudo geral da semiose, isto é, dos processos da produção e
reprodução, recepção e circulação dos significados em todas as suas
formas, utilizadas por todos os tipos de agentes de comunicação (…).
A semiótica social focaliza a semiose humana, compreendendo-a
como um fenômeno inerentemente social em suas origens, funções,
contextos e efeitos (…). Os significados sociais são construídos por
meio de uma série de formas, textos e práticas semióticas de todos os
períodos da história da sociedade humana. (HODGE E KRESS, 1988,
p. 261).

Nesse viés, a semiótica se encarrega de analisar as mensagens a partir da
relação que se faz entre emissor e o seu objeto de interesse, o qual tem no sujeito e
no receptor uma interpretação a partir de seus contextos, que está diretamente
relacionado à sua vivencia e experiência social.
Ao explanar o conceito de semiótica podemos entender que a sua principal
função é analisar a troca de mensagens a partir dos signos linguísticos transmitidos
por um produtor, que tem uma intencionalidade, para um receptor que internaliza
conceitos a partir da comunicação estabelecida por ambos. A partir disso, temos que
observar um novo tipo de ‘alfabeto’ não mais formado somente por letras, mas
também com dinamismo em uma linguagem multisemiótica, como afirma Dionísio
(2014)
Nosso alfabeto não é mais formado apenas de letras, sem vida, sem
cor e sem movimento. Assim como os gêneros não são apenas forma,
são modos de ser, são formas de vida (cf. Bazerman, 2006) as nossas
práticas de leitura e de escrita sinalizam nossa forma de viver as
linguagens, de conviver com as multissemioses da nossa sociedade
multiletrada. (DIONÍSIO, 2014, p. 41)
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Desse modo, é preciso que pensemos na variedade de gêneros que temos e
na diversidade de elementos que compõe esses gêneros.

O texto não deve ser

analisado somente sob o prisma do alfabeto, das letras; existe uma grande
quantidade de informações implícitas nas imagens, nas cores, nas formas etc. que
compõe o todo do enunciado. O leitor desavisado pode deixar para trás informações
tão necessárias quanto aquelas mostradas explicitamente.
Assim sendo, as práticas de linguagem precisam ser vivenciadas no contexto
escolar, como forma de atender ao objetivo de ensino de língua que orienta para o
desenvolvimento da competência comunicativa dos sujeitos. Nesse aspecto os
estudos de Motta-Roth (2006, p. 145) menciona que
A sala de aula de línguas talvez seja o melhor lugar para analisar,
criticar e/ou avaliar as várias instâncias de interação humana de
culturas localizadas, nas quais a linguagem é usada para mediar
práticas sociais. Acredito que ensinar línguas é ensinar alguém a ser
um analista do discurso, portanto creio que as discussões em sala de
aula devem enfocar as práticas linguageiras em associação a ações
específicas na sociedade. Somente a prática pedagógica nesses
termos pode contribuir para o desenvolvimento, no aluno e no
professor, da consciência crítica dos aspectos contextuais e textuais
do uso a linguagem e, portanto, das competências linguísticas e
discursivas, de modo a empoderar a todos nós que participamos da
vida em sociedade. (MOTTA-ROTH, 2006, p. 145)

Nesse sentido, é nas aulas de Língua Portuguesa que ocorre a maior reflexão
sobre as interações humanas a partir do estudo da linguagem, não excluindo que as
outras disciplinas do componente curricular também trabalhem com os gêneros do
discurso. Assim sendo, todas as disciplinas tem como princípio o texto para o
entendimento do conteúdo da sala de aula, seja ele verbal, não verbal, formal,
informal ou oral. Assim, em conjunto, o aluno terá a possibilidade de adquirir as
competências linguísticas necessárias para viver na sociedade contemporânea, onde
o texto é materializado em todas as nossas ações.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, procuramos sistematizar os elementos metodológicos usados
na pesquisa, contextualizando-os de modo a apresentar a abordagem, caracterizando
os participantes e a instituição onde as atividades foram realizadas, bem como a
construção do corpus e os procedimentos de análises utilizados para o estudo em
questão. Nesse sentido, resolvemos analisar as vozes dos alunos, em relação ao que
entendem por gênero e quais aqueles que os chamam mais atenção, no intuito de
contribuir para a construção de sentidos nos textos além do verbal. A partir desse
ponto, procuramos desenvolver estratégias de modo a amenizar as dificuldades dos
alunos quanto à leitura e compreensão de textos multimodais e refletir sobre algumas
questões relevantes para o ensino de Língua Portuguesa e a construção do
letramento verbo-visual.
Nossa investigação se insere nas pesquisas qualitativas, uma vez que não
procuramos comprovar teorias, nem fazer generalizações. O intuito é compreender e
descrever uma situação em sala de aula, interpretando os significados revelados nos
textos dos alunos. De acordo com Bauer e Gaskell (2002, p. 23) “a pesquisa
qualitativa evita números com interpretações das realidades sociais, e é considerada
pesquisa soft”. Assim, a nossa pesquisa volta-se principalmente para essa
interpretação a partir de dados presentes nos textos dos alunos e também da
entrevista.
Dentre as várias vertentes da pesquisa qualitativa no campo da linguística
aplicada, destacamos a pesquisa-ação como a mais relevante, uma vez que parte de
uma situação, com o intuito de planejar, implementar, descrever e avaliar uma prática
de sala de aula, considerando não apenas o produto, mas o processo como um todo
numa visão interpretativista. De acordo com Moita Lopes (1994) a visão
interpretativista “possibilita chegarmos mais próximo da realidade que é constituído
pelos autores sociais”.
Desse modo a nossa investigação, de caráter qualitativo, se apoia em dois
procedimentos metodológicos, sendo a pesquisa-ação e a descrição interpretativista.
A pesquisa contou com a participação da professora pesquisadora e dos alunos do 8º
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ano de uma escola pública. A professora, exercendo seu papel de sujeito
participativo, a partir dessa pesquisa, tem a oportunidade de refletir sobre as suas
práticas e replanejar de acordo com as respostas obtidas pelos alunos, como no caso
do questionário.
Optamos por uma abordagem qualitativa, uma vez que o foco dessa pesquisa
é descrever, interpretar e desenvolver estratégias de leitura e compreensão de textos.
Entretanto, sentimos a necessidade de quantificar determinados dados que são
importantes para a elaboração de estratégias que despertem o interesse dos alunos
para a leitura e a produção de textos.
Inicialmente, essa pesquisa baseia-se na tendência de exigir uma competência
leitora de textos com semioses diversas. Pensando nisso, foi realizada em sala de
aula uma pesquisa com algumas perguntas relacionadas ao gosto pela leitura, além
das práticas de leitura realizadas em seu cotidiano. Para tanto, constatou-se que
aqueles textos com elementos verbais e não verbais chamam mais atenção dos
alunos, do que aqueles que seguem a predominância do verbal.
Trata-se de um trabalho voltado para o campo da Linguística Aplicada (LA), em
virtude dessa área da linguagem abarcar esse contato de experimentação em sala de
aula. Nesse estudo, focamos a análise dos textos multimodais produzidos por alunos
do Ensino Fundamental II, na disciplina de Língua Portuguesa, componente curricular
obrigatório. Sabemos que a LA, nos dias atuais, se preocupa com os processos da
interdisciplinaridade, interagindo com outros setores da sociedade. De acordo com
Celani (2000)
A LA como área de conhecimento é vista hoje como articuladora de
múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos
que têm preocupação com a linguagem. Tendo em vista que a
linguagem permeia todos os setores de nossa vida social, política,
educacional e econômica, uma vez que é construída pelo contexto
social e desempenha o papel instrumental na construção dos
contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da
LA no equacionamento de problemas de ordem educacional, social,
política e até econômica (CELANI, 2000, p. 19-20).

Em virtude disso, nossa pesquisa parte do gênero como materialização dos
textos encontrados no cotidiano dos estudantes, uma vez que pensamos em trabalhar
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com produções escritas que fazem parte da vida destes e que, possivelmente, os
instigarão a leitura, facilitando assim a sua compreensão.
3.1 O ambiente da pesquisa
O ambiente da pesquisa está voltado para uma sala de aula do 8º ano de uma
escola pública da cidade de Santa Cruz – RN. A referida escola é composta por um
alunado predominantemente da zona rural e localiza-se na Rua Inharé, nº 50, bairro
Conjunto Augusto Fernandes Pereira.
Instituída em 1971, como colégio normal de Santa Cruz, esta Escola destinavase a formação de professores para o Ensino de 1º grau. Sua sede atual fora
construída em 1984 e iniciou o atendimento a alunos do Ensino Fundamental e
Médio.
A escola, hoje, conta com parceiras com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) com o programa Pibid e com o
programa do governo federal, o Mais-educação. Essas parceiras têm como objetivo
trabalhar ações que valorizem a aprendizagem dos alunos.
Como a maioria das escolas públicas, sofre alguns problemas relacionados à
falta de recursos, incluindo falta de participação dos pais no ambiente escolar, de
infraestrutura adequada para um bom aprendizado, além de outros. Um dos principais
problemas nessa escola se dá pela falta de professores em boa parte das turmas, o
que dificulta a aprendizagem, uma vez que muitos alunos ficam nos corredores
ociosos, ou as vezes são liberados mais cedo, dificultando assim a concentração e a
participação destes nas atividades, tanto das disciplinas que não tem professor, como
aquelas em que tem, mas o mesmo não consegue executar bem as atividades em
virtude desses problemas.
3.2 Caracterização dos participantes
Os participantes desta pesquisa foram os alunos do 8º ano da Escola Estadual
José Bezerra Cavalcanti, turma única, no ano letivo de 2014, situada na zona urbana
de Santa Cruz – Rio Grande do Norte. A turma é composta por 34 alunos, numa faixa
etária de 12 a 17 anos, sendo a maioria alunos dessa mesma escola desde o 6º ano
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do Ensino Fundamental. A turma é composta por 13 meninos e 21 meninas, dos quais
4 alunos foram reprovados no ano anterior.
Além dos alunos da turma, também fizeram parte da pesquisa a coordenadora
pedagógica da escola, a qual acompanhou o planejamento das atividades, visando à
leitura e a escrita como essencial para a formação desses discentes.
Apesar da turma ser em número de 34, os participantes dessa pesquisa foram
apenas 29, uma vez que esses outros alunos não frequentam a escola com
assiduidade e, apesar de eles terem desenvolvido algumas atividades, não estão
sendo considerados nessa análise.
A turma em si é participativa, porém tem muita dificuldade na leitura de textos,
principalmente quando se refere a textos mais longos. Por isso, desenvolvemos
atividades com textos mais curtos, porém com grande capacidade de interpretação,
objetivando desenvolver o gosto pela leitura, além de mostrar que o texto, na verdade,
é um conjunto de palavras e ideias, podendo ser verbais e/ou não verbais, orais e
escritas.
Na tentativa de conhecer características mais específicas dos informantes e
suas experiências com leituras, consultamos a pasta documental dos alunos,
fornecida pela secretaria da escola e aplicamos um questionário em sala de aula,
além de pesquisarmos na biblioteca da escola se os alunos dessa referida turma
tinham o hábito de procurar livros que não fossem de orientação da professora. A
partir dessa consulta constatamos que a grande maioria apenas procura a biblioteca
quando são orientados pela professora. No entanto, o questionário nos revelou que
eles fazem outras leituras, como é o caso dos best sellers, os mangás, entre outros.
3.3 A construção do corpus
As

atividades

desenvolvidas

com

os

alunos

ora

foram

realizadas

individualmente, ora em grupos para que os mesmos pudessem refletir sobre os
textos e também socializar com os outros colegas as informações e os sentidos
compreendidos.
Inicialmente, os alunos foram questionados sobre o que eles entendiam por
texto e linguagem não verbal. Em seguida, discutimos sobre os gêneros discursivos
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que são corriqueiros no nosso dia a dia e, inevitavelmente, os gêneros multimodais
tiveram um grande destaque, haja vista que estamos imersos em um mundo
multimodal.
O corpus da pesquisa foi coletado a partir de dados escritos sobre o que os
alunos entendem pelos gêneros propaganda e anúncio, considerando os seguintes
itens: Intenção comunicativa, esfera de circulação, estilo de linguagem, perfil do leitor,
estrutura dominante e gênero discursivo. Além disso, O corpus dessa pesquisa
também está pautado na análise de uma unidade do livro didático “Linguagens” de
Cereja e Magalhães, bem como a sequência didática e os textos produzidos pelos
alunos nas atividades desenvolvidas.
As discussões envolvendo gênero textual e sequência dominante – narração,
descrição, dissertação, argumentação e injunção – foram bastante significativas, pois
desde o início do ano letivo que vem sendo realizado um trabalho com os gêneros,
inclusive este conteúdo é apresentado no próprio livro didático. De acordo com o
manual do professor, contido no livro didático, usado nessa turma, as terminologias
devem ser estudas como meio e não como fim para as práticas discursivas em sala
de aula. É necessário que o professor esteja aberto as dimensões da língua, na
condição de locutor ou locutário, de modo a permitir ao aluno entender que aquele
texto não foi produzido com a intenção de usar regras gramaticais, mas os elementos
gramaticais foram usados para que se houvesse uma intenção comunicativa. Desse
modo
Os estudos de língua na escola vivem, hoje, um período de transição.
Talvez, neste momento, o mais importante seja estar aberto a outras
dimensões da língua, como o texto e o discurso, sem que para isso,
seja necessário pôr abaixo tudo o que a tradição gramatical construiu.

(MANUAL DO PROFESSOR, 2012)

Assim, entendemos que o ensino da gramática tem sim grande relevância na
escola. No entanto, ela não pode ser considerada como a única vertente para o
ensino da Língua Portuguesa. É necessário que nós, professores, criemos estratégias
que permitam ao aluno ver o texto como algo que faz parte da vida e que atende a um
determinado propósito comunicativo.
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Desse modo, consideramos que os gêneros multimodais, muito frequentes na
sociedade, muitas vezes não são lidos de forma a construir sentidos para todos os
elementos, ou seja, os elementos não verbais nem sempre são compreendidos de
forma dialógica com o texto escrito, ou simplesmente, chamam atenção, mas não
paramos para pensar sobre as reais intenções daquela imagem ou daquela cor em
algum texto.
Outro ponto que nos chamou atenção para a escolha desses gêneros foi a
orientação exposta no livro didático, o qual apresenta os gêneros anúncio e
propaganda como sinônimos e, a partir dos nossos estudos, baseados em Sant’anna,
Júnior e Garcia (2011, p. 60), entendemos para esse trabalho que esses gêneros
fazem parte da esfera publicitária, mas cada um tem uma intenção comunicativa bem
definida.
Desse modo, enquanto a propaganda tem o objetivo de divulgar uma ideia,
como a propaganda política, por exemplo, o anúncio tem finalidades comerciais, como
é o caso das empresas que pretendem divulgar seus produtos ou serviços. Além
disso, o livro ainda traz outros gêneros que merecem um olhar mais criterioso, uma
vez que as imagens apresentadas, as quais devem dialogar com o texto verbal,
complementando ou reforçando a ideia exposta, algumas vezes não são
consideradas nas atividades propostas.
Outro fato a ser considerado é que a sequência, de acordo com Schneuwly e
Dolz (2004), deve estar voltada para um gênero específico. Isto é, o ideal é que uma
sequência didática trate de um gênero e depois se faça outra sequência didática para
o estudo de outro gênero. No entanto, em se tratando dos gêneros anúncio e
propaganda, devido ao seu grau de semelhança e a problemática apresentada no
próprio livro didático, consideramos relevante para esse trabalho que estudemos os
dois gêneros na mesma sequência, objetivando estabelecer suas semelhanças e
diferenças.
Nesse sentido, essa pesquisa-ação aqui desenvolvida se propõe a realizar uma
intervenção em sala de aula de modo a construir significados para as cores, imagens,
formato de letras, tipo de papel etc. em que esses gêneros são produzidos, uma vez
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que cada gênero tem suas características relativamente estáveis e se constituem
como enunciados concretos de comunicação.
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4 PROPOSTA
DE
TRABALHO
COM
APRESENTADA NO LIVRO DIDÁTICO

GÊNEROS

MULTIMODAIS

Nesta seção, discutiremos algumas informações a respeito da abordagem do
gênero e do texto verbo-visual no livro didático. Como já citado, durante o
desenvolvimento das sequências didáticas, utilizamos como referência para os alunos
o livro didático (LD) do 8º ano, já que o mesmo traz uma diversidade de gêneros
discursivos. Consideramos, portanto, o livro didático como uma ferramenta para o
auxílio dessa pesquisa, uma vez que nos permite avançar na discussão quanto a
intenção comunicativa de cada gênero.
Desse modo, amparando-nos nesse recurso é possível analisar os gêneros e
mostrar que por mais semelhantes que pareçam ser, eles sempre tem um propósito
comunicativo diferente.
Além dessa questão, ainda analisaremos o uso que se faz das imagens nessa
unidade do livro didático. Considerando que essa unidade traz a temática do consumo
e que apresenta muitas imagens associadas aos textos de predominância verbal,
objetivamos traçar diálogos entre as atividades propostas e as imagens sugeridas no
livro.
Desse modo, vemos o livro didático como um suporte real de texto nas aulas
de Língua Portuguesa das escolas públicas, por apresentar muitos gêneros. Cabe ao
professor apontar não apenas o que é sugerido pelo autor do livro, mas também criar
relações dialógicas que, muitas vezes, não são apontadas nas atividades sugeridas.
Nesse sentido, o livro didático não deve ser usado em sala de aula como única fonte
para a mediação do conhecimento; devemos sim, utilizá-lo em sala de aula, mas
também devemos apontar outros direcionamentos para que o aluno possa
compreender textos de maneira mais efetiva.
Para o PNLD, nos anos finais do ensino fundamental, o ensino da Língua
Portuguesa deve propiciar ao aluno o acesso ao mundo da escrita e da leitura,
assegurando que este desenvolva “a proficiência em leitura e escrita no que diz
respeito a gêneros discursivos e tipos de texto representativos das principais funções
da escrita em diferentes esferas de atividade social”. (PNLD, 2014, p. 16). Assim,
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essa pesquisa se justifica por serem esses gêneros bastante representativos na
nossa sociedade.
Antes de abordamos os gêneros citados, consideramos necessário detalhar os
gêneros que aparecem nesta unidade do livro didático. O livro aqui adotado é
“Linguagens” de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 2012, 7ª
edição.
Vale destacar que, sendo a nossa pesquisa focada nos gêneros multimodais
anúncio e propaganda, estes serão os gêneros propostos na sequência didática. No
entanto, mostramos uma breve análise de como esses gêneros aparecem nessa
unidade do LD, a partir da perspectiva da multimodalidade, considerando que as
imagens, as formas, as cores etc. são constituidoras de sentidos e não, meramente,
ilustrativas. Importante ressaltar também, que os gêneros aqui citados fazem parte
apenas de uma unidade do LD. A coleção é composta por 4 livros, sendo que em
cada um encontramos 4 unidades. Vejamos a seguir a contagem dos gêneros
distribuídos na unidade analisada.
Quadro I: Distribuição dos gêneros na unidade III
Gênero

Quantidade

Poema

1

Cartum

1

Anúncio publicitário

10

Piada

1

Tira

4

Anedota

1

Crônica

1

Carta do leitor

1

Reportagem

1

Carta-denúncia

3

Imagem*

4

Texto*

7

Divirta-se*

3

Fonte: Livro Didático Linguagens
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Como observado no quadro acima, o livro didático, nesta unidade, apresenta
vários gêneros. Entretanto, o trabalho sugerido não aponta detalhadamente a
estrutura de cada um deles, cabendo ao professor à orientação para que os alunos
não se percam analisando apenas um código, seja a imagem, ou a linguagem verbal.
Assim, o professor de Língua Portuguesa, deve estar atento para a leitura dos
textos e dos gêneros, mostrando que a sua significância, a sua compreensão, não
dependem, exclusivamente das informações explícitas. É necessário que se observe
o que está implícito, o que determinado texto denuncia, qual o discurso proeminente
de determinada informação seja ela verbal ou não verbal.
Quando focamos o ensino apenas a partir da proposta do livro didático
podemos cometer o “erro” de olhar o texto apenas pelo ponto de vista de determinado
autor. Além disso, é interessante que o aluno, além de analisar os textos
apresentados no livro, também reflita sobre aqueles textos reais, que fazem parte da
sua comunidade, objetivando entender qual a função social de cada um deles.
Para a produção da sequência didática, proposta adiante, pensamos ser de
grande valia, entendermos qual a proporção dos gêneros nessa unidade do LD e qual
a sua proposta de trabalho para determinados textos. Para isso, elencamos algumas
observações das atividades sugeridas.
Assim, as estratégias de observação dos gêneros se referem aos enunciados
que apresentam o gênero de forma explícita, bem como a intencionalidade e o público
leitor a quem, predominantemente, se destina tal texto.
Em relação ao estudo das informações verbais, a análise a seguir faz
referência ao estudo do enunciado verbal, a quem se refere a maior das atividades
propostas. Para isso, destacamos a importância do léxico que é utilizado, uma vez
que as escolhas gramaticais utilizadas atendem a um determinado propósito
comunicativo.
Quanto ao estudo do visual, observamos como as atividades do LD
apresentam o estudo das imagens no enunciado. Nesse ponto, consideramos que
todas as imagens reveladas devem (deveriam) apresentar um determinado contexto e
isso ser referenciado nas atividades do livro, porém não é o que ocorre em todos os
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casos, havendo ocorrências em que o texto não é nomeado e não há nenhum
questionamento sobre a imagem associada à linguagem não verbal.
No que concerne à integração das informações verbais e não verbais,
analisamos se as atividades do livro apresentam um diálogo entre a linguagem verbal
e a linguagem não verbal, bem como a sua referência na atividade proposta.
Por último, analisamos se há nas atividades propostas alguma orientação que
indique ao aluno a percepção do todo do enunciado, de forma a integrar e dialogar a
linguagem verbal com a linguagem não verbal, de modo a constituir sentidos para a
conjuntura do gênero textual. Vejamos o quadro a seguir:
Quadro II: Observação das atividades da unidade III
Texto 1
Apresenta a intenção comunicativa do gênero “os cartuns, na maioria
das vezes, tem por objetivo provocar humor e fazer crítica a diferentes
situações sociais”. (p. 135)
Traz questionamentos sobre as palavras (logotipos) presentes no texto
“o que sugerem os logotipos de marcas de eletrodomésticos (...)”. (p.
135)
Apresenta questões sobre os personagens a partir da imagem “(...) pela
caracterização das roupas do casal central e das outras personagens
(...). (p. 135)
das Estabelece diálogo da imagem com as palavras (associação das
palavras nos logotipos com as imagens da cena).
não

Estratégias
de
observação
dos
gêneros
Estudo
das
informações
verbais
Estudo do visual

Integração
informações
verbais e
verbais
Percepção
do Situa o leitor a partir da interação entre o verbal e o não verbal.
todo do enunciado
Texto 2
Estratégias
observação
gêneros

de Oferece informações sobre o gênero anunciado – anúncio publicitário “O
dos anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de
promover uma ideia, a marca de um produto ou o nome de uma
empresa.” (p. 136) “todo anúncio publicitário tem por objetivo persuadir o
interlocutor e, para isso, normalmente apresenta argumentos”. (p. 136)
das “Como a linguagem não verbal dialoga com o enunciado da parte
superior do anúncio”. (p. 136)

Estudo
informações
verbais
Estudo do visual
Integração
das
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do
todo do enunciado
Estratégias
observação

“Que imagem o anúncio apresenta”.
“Relacione a parte visual do anúncio lido com a parte escrita”. (p. 136)

A partir das perguntas sobre o gênero é possível compreender o todo do
enunciado.
Textos 3 e 4
de Identificação dos gêneros, alegando se tratar de anúncios.
dos
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gêneros
Estudo
das A informação verbal foi retirada propositalmente.
informações
verbais
Estudo do visual
A imagem é posta em foco, objetivando que aluno faça, de imediato a
leitura das imagens.
Integração
das “A partir das imagens, crie mensagens verbais para os anúncios
informações
publicitários”. (p. 138)
verbais e não
verbais
Percepção
do “Observe se a parte verbal do anúncio está de acordo com a parte
todo do enunciado visual; se o anúncio consegue atrair a atenção do interlocutor e
despertar-lhe o interesse; se apresenta argumentos suficientes para
convence-lo a adquirir o produto; se a linguagem empregada está
adequada aos leitores e ao gênero textual. (p. 138)
Textos 5
Estratégias
de Não cita informações sobre o gênero; apresenta alguns elementos de
observação
dos textualidade - coesão e coerência.
gêneros
Estudo
das O estudo das informações verbais está apenas ligado a questões
informações
gramaticais.
verbais
Estudo do visual
Não há nenhum questionamento sobre a imagem – uma menina sentada
no banco, sozinha.
Integração
das Apesar de existir diálogo entre a imagem e o texto verbal, não é
informações
questionado nada dessa natureza.
verbais e não
verbais
Percepção
do O texto – poema – é usado como pretexto para o ensino dos conetivos
todo do enunciado que “palavras de ligação” (p. 140). No entanto não há uma indicação
para que o aluno estabeleça relações entre a leitura do código verbal e o
não verbal.
Texto 6
Estratégias
de Cita o gênero e apresenta um breve conceito “A piada provoca humor
observação
dos devido a um mal-entendido no uso da expressão: ‘você sua’”
gêneros
Estudo
das As informações verbais são utilizadas para o estudo dos conectivos e o
informações
sentido destes na compreensão textual.
verbais
Estudo do visual
Não há menção entre imagem e o texto verbal.
Integração
das Não há diálogo da imagem com o texto escrito.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do A percepção do enunciado se dá apenas a partir dos elementos verbais.
todo do enunciado Há a compreensão, mas a imagem – mulher com um frasco de perfume
- não é questionada, nas atividades propostas como meio de percepção
global.
Texto 7
Estratégias
de O texto é utilizado apenas para que o aluno perceba a função dos
observação
dos conectivos.
gêneros
Estudo
das A atividade proposta se refere a conectivos.
informações
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verbais
Estudo do visual
A atividade proposta se refere a conectivos.
Integração
das A atividade proposta se refere a conectivos.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do Não há reflexão sobre o sentido do texto
todo do enunciado
Texto 8
Estratégias
de “O anúncio publicitário geralmente utiliza uma linguagem enxuta, com
observação
dos poucas palavras” (p. 143)
gêneros
Estudo
das Enunciado principal “Que ótimo lugar para perder o medo de avião”
informações
verbais
Estudo do visual
Integração
das Há diálogo entre a imagem e o código verbal
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do A percepção do texto está integrada entre linguagem verbal e linguagem
todo do enunciado não verbal fazendo uma comparação entre o carro e o “medo do avião”
(p. 143)
Texto 9
Estratégias
de Identificação dos complementos nominais
observação
dos
gêneros
Estudo
das Identificação dos complementos nominais
informações
verbais
Estudo do visual
Identificação dos complementos nominais
Integração
das Identificação dos complementos nominais
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do Identificação dos complementos nominais
todo do enunciado
Texto 10
Estratégias
de Identificação dos complementos nominais
observação
dos
gêneros
Estudo
das Identificação dos complementos nominais
informações
verbais
Estudo do visual
Identificação dos complementos nominais
Integração
das Identificação dos complementos nominais
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do Identificação dos complementos nominais
todo do enunciado
Texto 11
Estratégias
de Há identificação do gênero
observação
dos
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gêneros
Estudo
das
informações
verbais
Estudo do visual
Integração
das
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do
todo do enunciado

Estudo dos complementos nominais
Estudo dos complementos nominais
Há diálogo entre a imagem e as palavras, mas isso não é mencionado
na atividade proposta.

Não há questionamentos sobre o sentido do texto. A proposta aqui é
apenas gramatical.
Texto 12
de Há identificação do gênero anúncio
dos

Estratégias
observação
gêneros
Estudo
das As informações verbais são para o estudo dos substantivos e os
informações
complementos nominais.
verbais
Estudo do visual
Não há reflexão sobre a imagem, apesar de a mesma está em diálogo
com a parte verbal.
Integração
das Há diálogo, porém isso não é debatido na atividade proposta
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do A compreensão do enunciado não é discutida, ficando apenas no nível
todo do enunciado gramatical.
Texto 13
Estratégias
de Há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para o estudo das palavras com de
informações
/z/ e escrita com /s/, além das classes gramaticais.
verbais
Estudo do visual
A imagem não é apresentada na atividade proposta.
Integração
das Há diálogo entre a imagem e as palavras, mas isso não é questionado
informações
na atividade.
verbais e não
verbais
Percepção
do Não há direcionamento para o entendimento do texto, preocupando-se
todo do enunciado apenas com a parte gramatical.
Texto 14
Estratégias
de Não há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais que o texto apresenta são utilizadas para o
informações
estudo dos sons /s/, /x/ e /z/.
verbais
Estudo do visual
Não há direcionamento para a parte visual.
Integração
das Apesar de estarem em concordância, não há na atividade uma
informações
sistematização dessas duas linguagens.
verbais e não
verbais
Percepção
do O texto é usado apenas para o estudo da ortografia correta.
todo do enunciado
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Estratégias
de
observação
dos
gêneros
Estudo
das
informações
verbais
Estudo do visual
Integração
das
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do
todo do enunciado
Estratégias
de
observação
dos
gêneros
Estudo
das
informações
verbais
Estudo do visual
Integração
das
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do
todo do enunciado

Texto 15
O texto parece ser apenas ilustrativo, já que não há nenhuma sugestão
de leitura para esse gênero.
Não há atividade sugerida
Não há atividade sugerida
Não há atividade sugerida

Não há atividade sugerida
Texto 16
Apresenta um breve conceito sobre o gênero crônica “A crônica ‘Olhar
de anunciador’, como é próprio do gênero nasce da observação de
situações do cotidiano e promove reflexões sobre a realidade” (p. 152)
Apresenta imagens ilustrativas condizentes com a situação, o contexto
apresentado na crônica, porém não faz nenhum comentário que permita
ao aluno dialogar entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
Não apresenta nenhuma reflexão sobre as imagens, as formas e as
cores das letras apresentadas no texto.
Apesar de dialogar com o espaço, a realidade do aluno, o que torna a
atividade bastante proveitosa, além dos conhecimentos gramaticais, não
há reflexão sobre a imagem e a palavra em sentidos integrados para o
texto.
O texto é bem contextualizado na atividade sugerida, porém as imagens
ficam como se apenas ilustrassem para o livro ficar bonito, quando na
verdade é possível construir algumas discussões como, por exemplo: o
olhar do interlocutor para o jornal, o acesso aos meios de comunicação,
o fascínio pela indústria publicitária, as cores vibrantes usadas para
apresentar o produto no jornal etc.
Texto 17
Contextualiza o anúncio: “O anúncio divulga uma marca de automóvel, o
CrossFox”. (p. 155)

Estratégias
de
observação
dos
gêneros
Estudo
das Apresenta discussão sobre a linguagem verbal do anúncio. “Observe a
informações
linguagem verbal do anúncio”. (p. 155)
verbais
Estudo do visual
Apresenta reflexão sobre a parte visual. “Como se caracteriza a casa
retratada? Aparentemente, qual é o poder aquisitivo dos moradores
dessa casa? (...) Os proprietários dessa casa provavelmente têm um
perfil mais maduro, estável e conservador ou um perfil jovem, irreverente
e contestador” (...) (p. 155)
Integração
das Apresenta integração entre a imagem – o carro aparentemente valente
informações
quando prejudicou a grama, dando um ar de irreverencia por parte de
verbais e não quem o dirige – e o enunciado que diz “compacto pra quem vê, valente
verbais
pra quem anda” (p. 154)
Percepção
do A atividade relacionada a esse apresenta discussão da linguagem verbal
todo do enunciado com a linguagem não verbal, além de propiciar ao aluno refletir sobre o
que não está dito no texto. Assim, orienta o leitor para a compreensão
total do enunciado posto.
Textos 18 – 19 – 20 – 21
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Estratégias
observação
gêneros

de Apresenta uma síntese sobre o gênero: “A carta de leitor é um gênero
dos textual que permite o diálogo dos leitores com o editor ou entre os
leitores de uma revista ou jornal” (p. 157). A carta do leitor tem estrutura
semelhante à carta pessoal. Ela contém: local e data, vocativo, assunto,
expressão cordial de despedida e de assinatura (...) A finalidade
principal da carta é ensinar a fazer algo, persuadir, transmitir
conhecimentos ou contar uma história. (p. 157)
das

Estudo
informações
verbais
Estudo do visual

A forma das letras nos títulos e as cores diferenciadas não são
consideradas nas atividades sugeridas.
das Não há proposta de atividade que apresente diálogo entre a linguagem
verbal e a linguagem não verbal.
não

Integração
informações
verbais e
verbais
Percepção
do O enunciado é bem compreendido e as atividades sugeridas apresentam
todo do enunciado uma contextualização sobre o gênero e sua intenção, porém não faz
reflexão sobre os outros elementos presentes no texto.
Texto 22
Estratégias
de Apresenta sugestões de atividades que priorizam o gênero carta,
observação
dos fazendo uma retomada com o gênero anteriormente estudado. Porém,
gêneros
não apresenta comentários sobre o gênero reportagem. Ela é usada
apenas como pretexto para a produção de uma carta do leitor.
Estudo
das A linguagem verbal é privilegiada, já que o leitor irá fazer uso desta para
informações
construir um posicionamento e produzir a carta. Nesse ponto, dá
verbais
direcionamentos para a produção de uma carta do leitor.
Estudo do visual
Não há sugestão para a observação das muitas formas de letras.
Integração
das Não há reflexão sobre a multimodalidade presente nesse texto.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do A imagem dialoga com o texto verbal.
todo do enunciado
Texto 23
Estratégias
de Apresenta a nomenclatura do gênero – poema, mas não contextualiza,
observação
dos no entanto isso já fora contextualizado em outras situações. Há reflexão
gêneros
sobre o eu lírico que se dirige a um interlocutor e a observação dos
sentidos atribuídos aos pronomes tudo e nada.
Estudo
das A atividade sugerida preza pelo expresso na linguagem verbal.
informações
verbais
Estudo do visual
O poema está associado a uma imagem, no entanto não há na atividade
nada que remeta a essa associação. A imagem é mais ilustrativa.
Integração
das Apesar da imagem e o poema estarem de certa forma ligados, falando
informações
sobre a mesma coisa, não há inferências sobre a interpretação da
verbais e não imagem.
verbais
Percepção
do A percepção do enunciado fica mais a cargo da interpretação sobre o
todo do enunciado que está expresso na linguagem oral. Há questões relacionadas ao eu
lírico, mas também serve de pretexto para o estudo de pronomes, do
aposto e do vocativo.
Texto 24
Estratégias
de Há a identificação do gênero, mas sem contextualização.
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observação
dos
gêneros
Estudo
das A linguagem verbal está associado ao uso do aposto, mas também há
informações
reflexão sobre o humor presente na tirinha.
verbais
Estudo do visual
Apesar da tira ser composta predominantemente pela linguagem não
verbal, não há na atividade nenhuma reflexão sobre as imagens. No
entanto é imprescindível para entender a tirinha que façamos análise
das imagens.
Integração
das Há integração das linguagens, uma vez que o que esta sendo dito
informações
verbalmente é reforçado e ajuda para que compreendamos ainda mais o
verbais e não enunciado. No entanto isso não é reforçado na atividade sugerida no
verbais
livro didático.
Percepção
do Essa tira é compreendida por nós a partir da leitura das imagens e das
todo do enunciado palavras. Além disso é necessário que acionemos conhecimentos de
mundo para que a intenção comunicativa de fato se efetive.
Texto 25
Estratégias
de Há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das Chama atenção para a linguagem verbal “25 de novembro. Dia mundial
informações
do Doador de Sangue” (p. 163)
verbais
Estudo do visual
Explora toda a imagem do texto, chamando atenção para a “borracha
amarrada no dedo indicador de uma pessoa”. Aqui se faz uma referência
a uma linha no dedo com o propósito de não esquecer, e a intenção do
anúncio é que as pessoas não esqueçam de doar sangue.
Integração
das As informações verbais estão intimamente associadas as não verbais.
informações
Na atividade sugerida também percebemos claramente que houve
verbais e não preocupação com esse diálogo.
verbais
Percepção
do A compreensão do enunciado é facilitada pela atividade que associa as
todo do enunciado linguagem com o propósito de que os alunos realmente compreendam a
importância da imagem para representar uma determinada cena.
Texto 26
Estratégias
de Há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das Chama atenção para os três aeroportos brasileiros “o anúncio cita três
informações
aeroportos brasileiros: Congonhas, Santos-Dumont e Galeão-Antonio
verbais
Carlos Jobim” (p. 164); considera também os elementos gramaticais
vocativo e aposto, chamando a atenção para a sua representação no
contexto “Considerando o contexto, o que cada um dos vocativos
representa” (p. 165)
Estudo do visual
Nesse anúncio, a parte visual é relevante para a atividades proposta.
“Na parte visual do anúncio, há duas figuras humanas, de costas” (p.
164). Aqui podemos observar que o aluno precisar acionar seus
conhecimentos de mundo para entender o enunciado apresentado no
anúncio.
Integração
das As informações verbais estão em diálogo com as informações não
informações
verbais, uma vez que o enunciador apresenta as duas figuras humanas
verbais e não e os seus respectivos nomes, e na atividade proposta isso é recuperado,
verbais
de forma que as palavras estão em diálogo com as imagens.
Percepção
do O enunciado é bem completo, fazendo uma integração do verbal com o
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todo do enunciado

não verbal. Bastante interessante, pois se tratando de uma empresa
aérea vemos que os personagens estão pisando em uma espécie de
nuvem. Além disso, as informações verbais, abaixo da imagem,
complementa s informação.
Texto 27
de Não há identificação do gênero, apenas texto: “Leia o texto a seguir” (p.
dos 27)

Estratégias
observação
gêneros
Estudo
das O texto é utilizado como forma de estudo para o uso do X e do CH.
informações
verbais
Estudo do visual
Não há nenhuma referência para a observação da imagem, apesar da
mesma está em diálogo com o título “Uma casa com telhado no chão”
(p. 166)
Integração
das O texto em si apresenta essa integração, porém na atividade proposta
informações
não há nenhuma questão que chame a atenção para essa informação.
verbais e não
verbais
Percepção
do O texto é apresentado apenas como pretexto para o ensino da gramática
todo do enunciado baseando-se na linguagem formal
Texto 28
Estratégias
de O texto parece ser apenas ilustrativo, já que não há nenhuma sugestão
observação
dos de leitura para esse gênero.
gêneros
Estudo
das Não há atividade sugerida.
informações
verbais
Estudo do visual
Não há atividade sugerida.
Integração
das Não há atividade sugerida.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do Não há atividade sugerida.
todo do enunciado
Textos 29 e 30
Estratégias
de Não há identificação do gênero. Localizamos pelo texto 1 e texto 2.
observação
dos
gêneros
Estudo
das A atividade proposta segue basicamente todas as informações verbais
informações
expostas no texto.
verbais
Estudo do visual
Apresenta imagens, tanto no texto quanto na atividade proposta, porém
essas imagens não são analisadas na atividade.
Integração
das Há diálogo entre as imagens e a parte verbal, uma vez que
informações
compartilham da mesma ideia.
verbais e não
verbais
Percepção
do
todo do enunciado
Textos 31 – 32 – 33
Estratégias
de Há identificação do gênero “Carta-denúncia”.
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são consideradas na atividade proposta,
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informações
verbais
Estudo do visual

voltando-se para o objetivo e o suporte do texto, além de considerar o
tipo argumentativo já que pede comprovações.
Esses textos, predominantemente verbais, apresentam formas de letras
diferenciadas e aparece também uma imagem de ilustração, no entanto
isso não é questionado na atividade.
das Não há nenhum direcionamento apara o diálogo entre a informação
verbal e a não verbal.
não

Integração
informações
verbais e
verbais
Percepção
do O enunciado é, a partir das atividades, compreendido, no entanto, já que
todo do enunciado esses outros elementos são visualizados deveriam fazer parte da
reflexão nas atividades propostas.
Texto 34
Estratégias
de Não há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das O texto é apresentado para que se estude o uso da pontuação.
informações
verbais
Estudo do visual
Não há na atividade questionamentos a respeito das imagens
Integração
das Não há diálogo
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado é relevante para a proposta de trabalho, porém não há uma
todo do enunciado reflexão maior sobre o texto em si, já que se questiona apenas sobre a
pontuação.
Texto 35
Estratégias
de Há a identificação do gênero anúncio
observação
dos
gêneros
Estudo
das Não há atividade
informações
verbais
Estudo do visual
Não há atividade
Integração
das Não há atividade
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado se apresenta como forma de explicar o uso da vírgula.
todo do enunciado
Texto 36
Estratégias
de Há identificação do gênero tira
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são apresentadas na atividade como meio para
informações
o estudo de frases interrogativas e exclamativas.
verbais
Estudo do visual
Há menção para as palavras que forma escritas em negrito. “Na tira, há
palavras que forma escritas com letras maiores e em negrito. Quais são
elas? De acordo com o contexto, por que foram escritas assim?” (p. 181)
Integração
das Há menção apenas para as palavras em negrito; as imagens não são
informações
consideradas; as palavras são a sustentação para o entendimento.
verbais e não
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verbais
Percepção
do A atividade não traça diálogos, entre a imagem e as palavras, o que
todo do enunciado facilitaria a compreensão por parte dos alunos.
Texto 37
Estratégias
de Não há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para mostrar a importância dos
informações
sinais de pontuação.
verbais
Estudo do visual
Há uma palavra em destaque “continho” e ao lado do verbal uma
imagem, porém esta não é considerada para efeito de estudo na
atividade proposta.
Integração
das Há integração da cena com a leitura verbal, porém, isso não é
informações
questionado na atividade.
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado é de fácil compreensão, com um pouco de humor, e é
todo do enunciado utilizado para demonstrar a importância dos sinais de pontuação.
Texto 38
Estratégias
de Há identificação do gênero poema
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para mostrar a importância dos
informações
sinais de pontuação e o papel que eles exercem nos enunciados
verbais
escritos.
Estudo do visual
A imagem não é considerada para efeito de sentido dos sinais de
pontuação
Integração
das Há integração da cena com a leitura verbal, e isso é percebido na
informações
atividade proposta.
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado torna-se bastante interativo para o uso da pontuação e os
todo do enunciado seus efeitos no textos, pois a imagem complementa as informações ditas
no poema.
Texto 39
Estratégias
de Há identificação do gênero poema
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para mostrar a importância dos
informações
sinais de pontuação e o papel que eles exercem nos enunciados
verbais
escritos.
Estudo do visual
A imagem não é considerada para efeito de sentido dos sinais de
pontuação
Integração
das Há integração da cena com a leitura verbal, e isso é percebido na
informações
atividade proposta.
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado torna-se bastante interativo para o uso da pontuação e os
todo do enunciado seus efeitos no textos, pois a imagem complementa as informações ditas
no poema.
Texto 40
Estratégias
de Há identificação do gênero poema
observação
dos
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gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para mostrar a importância dos
informações
sinais de pontuação: Interrogação e exclamação.
verbais
Estudo do visual
A imagem dialoga com as palavras, mas a atividade não chama sua
atenção.
Integração
das Há integração da imagem com a leitura verbal.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado é válido para o estudo da pontuação, mas a imagem é
todo do enunciado esquecida do contexto.
Texto 41
Estratégias
de Não há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das As informações verbais são usadas para mostrar a importância dos
informações
sinais de pontuação
verbais
Estudo do visual
A imagem dialoga com as palavras, mas a atividade chama a atenção
apenas para o uso da pontuação.
Integração
das Há integração da imagem com a leitura verbal.
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado é válido para o estudo da pontuação, mas a imagem é
todo do enunciado esquecida do contexto.
Texto 42
Estratégias
de Não há identificação do gênero
observação
dos
gêneros
Estudo
das O texto aparece apenas como ilustração e não há atividade proposta
informações
verbais
Estudo do visual
Não há atividade proposta
Integração
das Não há atividade proposta
informações
verbais e não
verbais
Percepção
do O enunciado tem a intenção de provocar o riso, a partir de uma crítica,
todo do enunciado mas não abre margem para discussão.
Quadro de observação das atividades da unidade 3

Ao analisarmos essa unidade do livro didático podemos verificar que há uma
grande recorrência de imagens associadas ao texto verbal. Assim é de se esperar
que haja uma grande preocupação, nas atividades propostas, com a leitura dessas
imagens, uma vez que as mesmas também apresentam ideias, reflexões, críticas etc.,
ou complementam a ideia apresentada no texto verbal. As imagens assumem,
portanto, o papel de disseminar uma ideia já apresentada ou tem o objetivo de refletir
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sobre determinado tema, sendo ela, a imagem, o principal meio para a construção de
significados.
Desse modo, a inserção das imagens, principalmente em textos publicitários,
faz toda a diferença em sua leitura, uma vez que, dialogando com múltiplas semioses,
aguçamos a nossa atenção para as cores, as formas, o humor trazido em
determinado texto e a intertextualidade quando dialoga com outro texto que já
conhecemos.
Por esse motivo, nós, professores de língua materna, devemos ter a
preocupação da leitura como um processo que passa além do reconhecimento das
palavras. Os nossos alunos precisam conversar com as várias semioses para
entenderem o todo do enunciado, já que a parte verbal e a parte não verbal de um
texto conversam entre si, sendo incoerente a sua apresentação apenas como
ilustração da página.
Ressaltamos que, muitas vezes, a escola está tão moldada a textos
predominantemente verbais que esses outros elementos, muitas vezes, se perdem e
a sua significação passa despercebida ao olhar do aluno. Os próprios livros didáticos,
como observado, apesar de passarem por uma rigorosa seleção do Ministério da
Educação (MEC) e apresentarem constantemente textos imagéticos, em muitos casos
não encaminham propostas que analisam os sentidos das cores e das imagens, pois
o foco principal é estudar a gramática normativa.
O uso do texto na sala de aula não deve servir apenas para o ensino da
gramática. Ao falarmos e escrevermos, fazemos isso para nos comunicarmos, para
interagir com o outro. Precisamos provocar no nosso aluno um olhar questionador
sobre os mais variados tipos de linguagem, sobre os elementos que estão postos no
texto e sobre aqueles que fazem referência a algum acontecimento e, por isso,
precisamos recuperar outras informações para entendermos o todo do enunciado.
Desse modo, é preciso que as sequências didáticas para o ensino dos gêneros
mostrem que os aspectos multimodais estão presentes em todos os textos
imagéticos, mas não somente neles. A partir do significado do nome multimodalidade,
podemos entender que estamos nos referindo a múltiplos modos de se apresentar um
texto, seja ele verbal ou não-verbal, oral ou escrito; logo, esses vários modos,
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também estão presentes na pontuação de um texto com predominância verbal, na
melodia de determinada música, no som de uma determinada cena de filme, nos
gestos que usamos quando falamos etc.
Nesse sentido, sob a perspectiva de Sant’anna, Junior e Garcia (2011) quando
diferencia propaganda e anúncio, apresentamos uma sequência didática que tem
como foco o estudo de textos multimodais, recorrentes na sociedade, e apresentados
no livro didático do 8º ano.
Assim, o estudo a partir das Sequências Didáticas nos permitem contextualizar
o gênero de uma forma mais ampla, de modo que ao final o aluno seja capaz de
entender a funcionalidade de determinado gênero, no caso o anúncio e a propaganda.
Na seção a seguir, voltamo-nos para a importância desse trabalho com os gêneros e
as Sequências Didáticas para o ensino da Língua Portuguesa
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA
As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si e
planejadas de modo a ensinar um determinado conteúdo etapa por etapa. A partir dos
objetivos que o professor almeja para sua sala de aula, as sequências envolvem
atividades de aprendizagem e de avaliação. Desse modo, voltam-se para o estudo de
um determinado conteúdo e exigem um planejamento de ações integradas que
permitam ao aluno passar por diversas etapas, tendo para isso objetivos prédefinidos.
Para montarmos esta proposta, foram realizadas atividades em sala de aula
conforme a proposta das sequencias didáticas de Schneuwly e Dolz (2004). Segundo
estes autores, as sequências são definidas como
Um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] Uma
sequência didática tem a finalidade de ajudar o aluno a dominar
melhor um gênero de texto, permitindo-lhe escrever ou falar de uma
maneira mais adequada numa dada situação de comunicação
(Schneuwly e Dolz, 2004, p. 97).

A sequência didática por se tratar de etapas de ensino, permite ao aluno
entender na apresentação inicial os objetivos de se trabalhar determinado conteúdo, o
que favorece a relação ensino-aprendizagem. O movimento da sequência didática vai
do simples ao complexo, já que os módulos podem ser entendidos como partes da
sequência (mais simples) à produção final (mais complexa). Essas etapas mais
simples devem, indiscutivelmente, ser organizadas de acordo com o conjunto de
atividades, isto é, não há espaço para atividades isoladas. Vejamos a figura abaixo,
apresentada por Schneuwly e Dolz (2004), a qual mostra como deve ser elaborada
uma sequência didática.
Figura 5: Esquema de sequência didática.

Fonte: Schneuwly e Dolz (2004, p.98)
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A figura apresentada acima mostra a situação inicial, os módulos e o resultado
final. Em relação aos módulos, estes podem ser adaptados de acordo com o objetivo
do professor para suas aulas. Assim, uma sequência didática pode apresentar
quantos módulos forem necessários, desde que as atividades estejam integradas e
façam parte de um conjunto para o entendimento de um conteúdo maior.
5.1 Apresentação da situação
Antes da apresentação da situação, realizamos um questionário em sala de
aula com o objetivo de adquirimos algumas informações sobre os alunos, dentre
estas, os hábitos de leitura da turma. Constatamos, a partir desses dados que havia
um grande interesse pelos textos com imagens, apesar dessa leitura de imagens
ainda não ser muito clara para muitos deles.
Na apresentação da situação, exibimos aos alunos a proposta de ensino, com
o objetivo de mostrar a importância de determinado conteúdo. Nesse momento,
apresentamos, aos alunos que as atividades que iriam ser trabalhadas faziam parte
de uma pesquisa sobre leitura e escrita e que a mesma estava pautada nas respostas
dos questionários da turma.
Desse modo, aproveitamos a unidade III do livro didático – Português
Linguagens de Cereja e Magalhães - que traz a temática do consumo, uma vez que a
partir desta os gêneros pretendidos serão bastante relevantes. Este livro fora adotado
pela professora no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - 2011), pois a mesma
o considera relevante nessa perspectiva de língua e de linguagem como um processo
dinâmico e heterogêneo.
Em seguida, apresentamos aos alunos a sequência que seria desenvolvida
durante as aulas seguintes. Focamos, assim, a atenção para a temática do consumo,
a partir da leitura do texto, ‘Eu, etiqueta’ de Carlos Drummond de Andrade. O objetivo
foi que os alunos percebessem a influência dos gêneros, principalmente, os
publicitários nas nossas vidas.
Ainda na apresentação da situação, focamos na leitura desse gênero e na
discussão dos alunos sobre as marcas que carregamos nas nossas vestimentas,
além dos gêneros que vemos com frequência nos lugares por onde passamos, os
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quais têm como propósito comunicativo chamar a nossa atenção para uma
determinada ação.
A ideia aqui discutida é de que os alunos comecem a perceber que cada esfera
da comunicação delimita alguns gêneros com intenções bem definidas. No caso da
esfera publicitária, esta tem a função de tornar algo público por meio de uma
divulgação ampla e clara. Geralmente, esses gêneros apresentam uma linguagem de
visualização rápida por meio da imagem e de algumas palavras.
As atividades foram direcionadas de modo a estudarmos individualmente, cada
um desses gêneros, uma vez que eles apresentam suas peculiaridades e atendem a
um determinado propósito comunicativo. No entanto, será importante estabelecermos
comparações entre esses gêneros, já que são tão próximos e apresentam uma
estrutura semelhante.
Consideramos importante ainda nessa primeira etapa discutir com os alunos
que esses gêneros são constructos históricos e, por isso, apresentam ideias da
sociedade vigente, isto é, a cultura de determinada sociedade também se faz
presente nos gêneros divulgados, principalmente pela mídia. Podemos usar como
exemplo, os anúncios de cigarro, que além de divulgarem a marca, objetivando a
venda e consequentemente, o lucro, também passavam, na década de 50, a ideia de
estar na moda, fazer parte de um determinado grupo, não sendo, por isso,
considerado feio, nem prejudicial à saúde.
Assim, o uso das imagens com suas cores e suas formas é bastante
recorrente nos textos que presenciamos cotidianamente e essa associação não é
uma escolha aleatória, ou seja, todo o léxico envolvido, bem como as imagens trazem
informações que constituem todo o sentido do enunciado.
Nessa sequência trabalhamos, portanto, os gêneros anúncio e propaganda,
com o objetivo de desmistificar alguns conceitos apresentados pela tradição e
também pelos livros didáticos, a partir de atividades que objetivaram a leitura crítica e
a consequente produção de análises, observando o texto como um todo e não apenas
a partir de um código semiótico.
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5.2 Produção inicial
Na produção inicial, explicamos detalhadamente do que se trata o conjunto de
atividades, consistindo na primeira etapa de produção: a produção inicial. A partir
dessa primeira produção, também adquirimos respaldo para os módulos que viriam,
uma vez que a necessidade de aprendizagem do aluno deve ser considerada nas
atividades dos módulos até chegar à produção final. A sequência é finalizada com a
produção final, em que os alunos demonstraram o que aprenderam a partir do
conjunto de atividades e o professor pode medir os conhecimentos alcançados pelos
alunos, como também autoavaliar a sua proposta de intervenção. No capítulo a
seguir, apresentamos de forma detalhada, a sequência didática trabalhada com os
alunos, a partir dos gêneros anúncio e propaganda.
Tomamos também, como instrumento para a realização dessa pesquisa, a
unidade III, do livro didático Português Linguagens de Cereja e Magalhães, do 8º ano.
Esse livro foi adotado apara o triênio 2014-2016 e traz abordagens com uma
diversidade de gêneros, fazendo o aluno entender que os textos que utilizamos no
nosso dia a dia tem um propósito comunicativo para cada situação.
Na produção inicial, focamos a discussão sobre a influência dos gêneros
publicitários propaganda e anúncio nas nossas decisões cotidianas, além de fazer
uma análise da nomenclatura desses gêneros. Assim, ao estudarmos esses gêneros
citados torna-se uma consequência abordar os conceitos de multimodalidade,
objetivando discutir a frequência de textos modernos que apresentam, além da
linguagem verbal, aspectos não verbais, e que são comuns na sociedade moderna.
O ponto em destaque aqui na produção inicial é chamar atenção para os
termos anúncio e propaganda que são utilizados como sinônimos nesse capítulo do
livro. No entanto, usaremos o termo propaganda para se referir à propagação de
ideias e o termo anúncio para se referir aos textos que funcionam na divulgação de
uma marca, com finalidades lucrativas. Ainda na produção inicial objetivamos a
escrita de comentários sobre o que cada um entendia e pensava sobre as linguagens
verbal e não verbal nos textos, haja vista que os textos a serem trabalhados
apresentam a multimodalidade como marca, uma vez que se utilizam não somente
das palavras, mas de outros modos semióticos.
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Nesse sentido, após a explanação desses gêneros, apresentamos para a
turma que há no nosso meio uma grande diversidade de gêneros multimodais.
Levamos para a sala algumas revistas para que os alunos pudessem constatar que
nas nossas leituras, encontramos muito do que vinha sendo discutido nessas aulas.
Desse modo, focamos a nossa discussão sobre a diversidade de gêneros que
encontramos socialmente. Assim, por mais que os alunos não tivessem claramente a
ideia do que vem a ser um gênero do discurso, são capazes de compreender que por
meio dos textos que produzimos ou recebemos estamos nos comunicando de alguma
forma com os outros.
Como primeira produção, solicitamos aos alunos que, após a leitura dos
gêneros presentes nas revistas, escolhessem um gênero – anúncio ou propaganda –
para que se fizesse uma breve análise, observando os seguintes pontos:


Gênero discursivo – observação do texto e identificação;



Tipo textual – analisar as sequências textuais que aparecem no texto
analisado e verificar a que predomina;



Slogan – observar se o texto apresenta algum slogan como meio de
divulgação mais rápida do objetivo pretendido;



Identificação do produto ou marca – analisar qual o produto que está
sendo divulgado e a sua marca;



Relação dialógica entre o verbal e o não verbal – estabelecer relações
dialógicas entre o que é visto na imagem e o que é escrito;



Público-alvo – analisar qual é o provável perfil de leitor ou consumidor que
se pretende atingir com o texto;



Linguagem – avaliar a situação comunicativa e a linguagem que está
sendo usada seja ela verbal ou não verbal, formal ou informal.

O objetivo dessa primeira produção foi fazer o diagnóstico para que possamos
perceber se o aluno fazia associações entre o que ele lê, decodifica, e os objetivos
pretendidos pelo autor do texto.
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5.3 Módulos de Ensino
Os módulos de ensino, detalhados a seguir, apresentam as atividades
propostas com a intenção de que ao final desse estudo, os alunos fossem capazes de
identificar as peculiaridades dos gêneros publicitários ‘Propaganda’ e ‘Anúncio’. Essa
exploração pretende analisar a linguagem presente nesses textos, a partir das
imagens e dos enunciados verbais, interpretando o visual como elemento constituinte
e de importância fundamental para a formação desse gênero, além de ampliar a
capacidade de leitura, e discutir os recursos tecnológicos usados em sua
estruturação, as semioses e as modalidades empregadas na construção desse
gênero do discurso.
5.3.1 Módulo I
Esse módulo de ensino consistiu em uma aula expositiva, apresentando para
os alunos que os gêneros do discurso estão presentes nas nossas relações
cotidianas. De caráter expositivo, o objetivo desta foi de discutir que cada texto que
lemos ou produzimos tem uma determinada intenção comunicativa e que, por isso,
apresentam estruturas tão diferentes.
Neste módulo também enfatizamos a questão das imagens que aparecem na
maioria dos textos publicitários. Atentando para a ideia da multimodalidade como
múltiplos modos de representação nos textos, fizemos os seguintes questionamentos
aos alunos: O que é texto? O texto pode ser produzido com linguagem verbal ou não
verbal? O que é necessário para que façamos a leitura de um texto verbal ou não
verbal e compreendamos a sua ideia? e O que é gênero discursivo?
Assim, nesse módulo ouvimos as respostas dos alunos para o que eles
entendem por texto e por gênero, uma vez que estamos nos pautado na proposta de
gênero e de texto como forma de interação. Para isso também, solicitamos que os
alunos apontassem alguns gêneros que eles conhecem e visualizam socialmente. As
respostas para essas questões encontram-se no capítulo relacionado à análise das
produções dos alunos.
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5.3.2 Módulo II
O segundo momento dessa sequência, também de caráter expositivo, consistiu
na leitura de dois textos, sendo um do gênero anúncio e outro do gênero propaganda.
Objetivamos aqui a participação oral dos alunos como meio de interagir com o
conteúdo e discutirmos o conceito de textos multimodais que apresentam texto e
imagem como recurso para atender a uma determinada intenção comunicativa.
A ideia aqui foi que a professora e os alunos discutissem a intenção
comunicativa de cada gênero, estabelecendo relações entre a imagem e a parte
verbal. Em seguida, propomos a seguinte atividade: As linguagens hoje se tornaram
multimodais. Já tem várias coisas inclusas: som, imagem, texto, animação. Um texto
deve ter tudo isso para ser atrativo (...) sem isso, quando vão para a escola, essas
crianças se aborrecem, por que a escola é devagar” (DEMO, 2005). Com base nessa
concepção, escreva um comentário posicionando-se sobre a influência dos gêneros
multimodais na sociedade.
A proposta aqui foi de que os alunos comecem a perceber a influência desses
gêneros na sociedade. Esperamos que eles entendam que os aspectos multimodais
estão presentes nos textos que nós lemos diariamente e que, muitas vezes, nem nos
damos conta da significação das imagens, das cores e do suporte textual em que são
veiculados esses textos.
5.3.3 – Módulo III
Leitura e análise do poema “Eu, etiqueta” de Carlos Drummond de Andrade,
trazendo uma reflexão sobre a sociedade do consumo. Para introduzirmos essa
temática do consumo, utilizamos para leitura o gênero poema, porém o estudo do
gênero em si, não fora realizado. Utilizamos com o propósito de refletirmos sobre a
temática do consumo, a qual está intimamente ligada à publicidade.
Aqui exploramos com os alunos a relação entre o poema e a imagem construída,
além de observar que mesmo em um texto predominantemente verbal, encontramos
recursos que vão além da palavra. Por exemplo, a pontuação nos orienta para
pausas, gestos etc., os quais também fazem parte da construção de sentidos e a
diagramação na página, bem como as formas das letras, que não são meramente
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estéticas. Essas informações nos permitem entender o gênero poema, em versos, por
exemplo, bem como o assunto denunciado no título.
Assim, seria quase impossível dizermos que há textos apenas com um código
semiótico, uma vez que mesmo havendo a recorrência de um, existe outros que estão
dando certo suporte na construção do enunciado.
Após essas observações, sugerimos que os alunos, a partir da letra do poema
estabelecem diálogos com o que estava sendo dito pelo autor e a realidade social.
Por se tratar de um poema que discute a identidade mediante a exibição de
mercadorias que constroem um determinado status para o indivíduo, voltamo-nos
para a sua leitura reflexiva. Após essa leitura, apresentamos um slide que traz esse
mesmo poema associado as imagens que ele revela por meio da linguagem verbal.
Desse modo, é interessante que pensemos no aluno como um sujeito capaz de
estabelecer relações entre as suas leituras e o seu conhecimento de mundo. É
essencial que nós professores estabeleçamos sempre esse diálogo, uma vez que o
aluno entende que o texto não é apenas algo feito para a escola, e sim uma criação
que faz parte do seu convívio social.
Espera-se que os alunos percebam que quando trabalhamos com gêneros em
que a imagem vem associada a palavra, elas devem conversar entre si. Não é
simplesmente ilustrar com uma figura bonita para chamar atenção. É também isso,
mas é necessário que esta imagem recupere informações que são postas no código
verbal.
Essa aula também serviu de introdução para a discussão dos gêneros da
esfera publicitária, como meio de provocar os alunos a perceberem que as imagens, o
não verbal, vem sendo muito utilizado nos gêneros que iriam estudar – anúncio e
propaganda - sendo necessário que pensassem sobre as várias semioses para que
haja uma compreensão adequada do texto.
Na sequência desse módulo, sugerimos que os alunos produzissem uma
pequena análise dos seguintes gêneros publicitários. O objetivo foi identificar a
intenção comunicativa e, consequentemente, a identificação desses gêneros,
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discutindo o conceito de anúncio e propaganda. Para essa atividade utilizamos os
textos a seguir:

Figura 6: A propaganda

Fonte:
http://professoralexsales.blogspot.com.br/2012/
02/discussao-e-interpretacao-de-anuncio.html
acesso em 16.10.2014

Figura 7: O anúncio

Fonte:
http://diarioconspiratorio.blogspot.com.br/2011/06/c
omo-analisar-um-anuncio.html
acesso
em
16.10.2014

Após a leitura e discussão sobre a intenção comunicativa desse gênero,

discutimos também qual o público-alvo desse texto e quais os aspectos que mais
chamam a atenção para o texto. Seguimos, para tanto, ideia de André Carvalho e
Sebastião Martins (2012), quando dizem que todo profissional de propaganda recorre
à fórmula AIDA (atenção, interesse, desejo, ação). Nas palavras desses autores
(CARVALHO E MARTINS, 2012, p. 136) “todo anúncio quando é realmente bem feito,
completo e divulgado do jeito certo, desperta a atenção, provoca o interesse, cria e
estimula um desejo e leva as pessoas a fazerem alguma coisa para satisfazer esse
desejo, essa vontade que o anúncio produziu e incentivou”. Observamos que esses
autores utilizam anúncio e propaganda como sinônimos, o que ocorre na maioria das
atividades sugeridas quando citam a identificação dos gêneros.
Em seguida, realizamos aulas expositivas com o objetivo de tornar claro aos
alunos que a propaganda e o anúncio, apesar de pertencerem a mesma esfera
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publicitária, têm propósitos comunicativos diferenciados. Enquanto a propaganda
pretende divulgar uma ideia, o anúncio tem a intenção de vender um produto ou
serviço com fins lucrativos. Assim, nós voltamos para a atividade do livro didático,
observando esse conceito, atentando para a nomenclatura utilizada pelos autores.
Nessa atividade, o interessante é que o autor apresenta a imagem como parte
do anúncio. Assim, o aluno pode compreender claramente a ideia apresentada e
produzir construções não verbais que dialoguem com o não verbal. Ao analisarmos o
enunciador e as imagens já pensamos que se trata da divulgação de uma ideia em
função da preservação do meio ambiente.
Considerando, ainda, que é necessário o conhecimento enciclopédico para que
haja a compreensão total do texto, principalmente quando esse texto é não verbal,
podemos entender, como diz Bakhtin (2003, p. 271) que toda compreensão é de
natureza responsiva, de modo que o leitor torna-se falante do texto que analisa.
Desse modo, o leitor interage com a linguagem do enunciador e com o seu
conhecimento para construir a compreensão em relação a uma determinada
informação, mantendo um “um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272).
5.3.4 Módulo IV
Neste módulo, orientamos os alunos para a leitura de um texto ‘vintage’ em que
o enunciador pretende vender uma marca de sabão. Aqui, mostramos, com essa
atividade, que o texto dialoga com o tempo e o espaço de circulação. Assim, um texto
que provocava um determinado sentido em décadas anteriores, pode trazer para a
sociedade de hoje um outro significado.
5.4 Produção final
Na produção final, os alunos ficaram por analisar um gênero que circulou
socialmente durante um determinado período. A ideia é de que eles percebam essa
materialização dos textos em nossa vida cotidiana, atendendo a um determinado
propósito comunicativo.
Refletimos, também, sobre os diversos gêneros que podem ser encontrados
em casa, na internet, na escola e gêneros, em lojas, supermercados etc.
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O objetivo dessa atividade foi de propiciar conhecimentos para que os alunos
compreendessem que, apesar de termos focado o anúncio e a propaganda, existem
inúmeros outros gêneros que são encontrados no dia a dia e que cada um atende a
um determinado propósito comunicativo e se utiliza de vários recursos para chamar a
atenção de seu público-alvo.
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6 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

Neste capítulo analisamos o desenvolvimento dos alunos em relação à leitura
dos textos multimodais. Com base na sequência didática apresentada, organizamos a
análise em duas seções: 1) a concepção de texto e de leitura dos alunos na produção
inicial, e 2) leitura dos elementos multimodais presentes nos textos analisados, no
desenvolvimento das atividades e na produção final da sequência didática.
Nesta análise discorremos as ações desenvolvidas em sala de aula,
destacando, também, fatores externos que, por um lado facilitaram a nossa atividade,
mas que, de certa forma, também dificultaram o desenvolvimento dessa sequência.
No que diz respeito ao desenvolvimento dos alunos, procuramos mostrar a
desenvoltura de suas leituras a partir dos elementos semióticos presentes nos textos
observados.
De forma geral, identificamos uma significativa mudança para a leitura desses
gêneros. Partindo do princípio da propaganda e do anúncio, gêneros basilares para
esse estudo, os alunos despertaram para outros gêneros que também fazem parte do
seu contexto social. Nesse sentido, os alunos fizeram uma pesquisa sobre gêneros
que aparecem socialmente com mais recorrência e encontraram uma destes gêneros
que apresentam recursos imagéticos e visuais, os quais foram analisam em sala de
aula.
Antes de adentrarmos na sequência didática, elaboramos o questionário com o
objetivo de conhecer mais sobre as práticas de leitura dos alunos.
Partimos da ideia de que a análise é basilar para o desenvolvimento da
pesquisa, pois nela encontramos as respostas para que possamos traças estratégias
e alcançar os objetivos desejados. Assim, procuramos meios de análise que
contribuíssem para os conhecimentos dos gêneros que mais seduzem o nosso
público alvo – os alunos – e que tem a função de contribuir para a formação de
sujeitos críticos. O gráfico I, abaixo, mostra as respostas dos alunos para o que mais
lhes chamam atenção nos textos que encontram em seu cotidiano.
gráfico:

Vejamos o
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Gráfico I: O que mais chama a atenção dos alunos para a leitura nos textos?

Fonte: Elaborado pela autora

A partir desse gráfico percebemos que as imagens e as cores influenciam
bastante na decisão de leitura de um determinado texto. Assim, como os gêneros
anúncio e propaganda, imersos nessa fantasia das imagens e das cores, trazem um
ponto forte que chamam a atenção dos alunos.
De acordo com esse questionário também foi possível perceber que os alunos
reconhecem alguns gêneros discursivos presentes em seu cotidiano. Assim,
esperamos que, a partir das atividades realizadas, eles consigam compreender a
intenção comunicativa dos gêneros anúncio e propaganda. Apesar de usarmos esses
gêneros como basilares para a aplicação dessa sequência, a ideia é de que se pense
também nos outros gêneros vistos socialmente.
O questionário também nos revelou que a maioria dos alunos pensam que a
leitura é a base do conhecimento. Desse modo, é essencial que a leitura não seja
compreendida apenas pela decodificação mas que se torne efetiva a partir da
análises dos vários códigos semióticos presentes nos textos.
Grande parte dos alunos desta turma também sente dificuldade nas atividades
que são enviadas para casa. Com base no questionário, é possível percebemos que
alguns deles não têm acompanhamento em casa para isso, ficando com muitas
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dúvidas que somente são vistas na sala de aula. Assim, a escola acaba sendo o
espaço em que eles mais dialogam com o conteúdo científico.
As seções a seguir apresentam a análise das produções dos alunos tendo em
vista a concepção de texto, gênero discursivo e leitura. Vejamos:
6.1 primeira produção
Nessa primeira produção os alunos realizaram a pesquisa em revistas focando
a leitura dos aspectos multimodais presentes nos textos. Essa atividade, em grupo,
permitiu que os alunos identificassem os gêneros ali presentes e a intenção
comunicativa do autor. Propositalmente, levamos revistas com muitos gêneros
publicitários, uma vez que trabalhamos com esses gêneros.
Com essa atividade foi possível analisarmos que os gêneros da esfera
publicitária estão muito presentes nas nossas atividades diárias. Os alunos
perceberam que muitos dos anúncios encontrados nas revistas também se encontram
nas ruas, em seus percursos de casa a escolas etc.
Trabalhamos também nessa primeira produção a questão do enunciador e do
público-alvo, ou seja, a intenção comunicativa de um determinado gênero passa por
alguém que informa sobre um determinado produto ou ideia se referindo a um público
específico. Os anúncios que encontramos, por exemplo, na revista Veja, não são os
mesmos que encontramos em revistas teen, as quais são mais voltadas para um
público adolescente, enquanto a outra é voltada para um público adulto.
6.2 Módulo I: Concepção de texto e de leitura dos alunos
Neste item, analisamos como os alunos demonstraram sua concepção de
leitura no início das atividades da sequência didática. A partir das respostas é que
aconteceu o desenvolvimento das aulas. Consideremos para tanto o conceito de texto
como uma forma de interação social, que reflete na questão do gênero. Assim,
partindo da ideia de texto é que iniciamos o estudo do gênero. Vejamos as respostas
dos alunos, em relação ao que eles consideram como texto. Vejamos:
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P1: Histórias
P2: Aquilo que pode ensinar, que pode repassar pensamento, mas também pode ser
perigoso.
P3: Texto para mim é texto que tenha pontuação, observação, parágrafos, título,
P4: um texto para mim é um modo de se expressar, de ensinar e de várias outras
coisas, o texto pode trazer pra gente.
P5: É um conjunto de frases, parágrafos, sinais de pontuação.
P6: É um gênero discursivo com linguagem verbal.
P7: Uma forma de se expressar.
P8: Pra mim, é uma história.
P9: Para mim, texto é o que a gente expressa, o que sente, o que a gente quer dizer,
e talvez um texto vai trazer aquela história que queríamos falar.
P10: É tudo aquilo que dá sentido a uma imagem, ou a um anúncio, ou a uma
propaganda ou história em quadrinho.
P10: leituras, imagens.
P11: onde você expressa seus sentimentos.
P12: o texto é uma forma de se expressar em palavras que em muitos textos tenta
passar. Tem textos grandes enormes e tem muitos tipos de textos tem muitos
escritores etc.
P13: o texto é para explicar e etc.
P14: bom, o texto muitas das vezes é uma forma de comunicação, em um texto você
demonstra sentimento de amor e de saudades...
P15: é um conjunto formado por várias palavras.
P16: texto é a maneira como nos expressamos, de contar histórias e de falar nos
assuntos mais importantes.
P17: texto para mim é uma forma de interagir com a Língua Portuguesa.
P18: texto para mim é alguma palavra que possa expressar o que eu penso, o que
eu sinto, o que eu vejo acontecendo nos dias de hoje.
P19: Aquilo que está escrito ou ilustrado.
P20: o texto para mim é a história que a gente fica mais feliz de lê.
P20: leituras, imagens.
P21: Um conjunto de palavras e de verbos.
P22: Texto para mim é leituras com pontos de vista com observação, e um texto pra
ser um texto precisa ter pontos engraçados. Meio que seria a final tem que ter
começo meio e fim.
P23: texto é um modo de expressar palavras, imagens, histórias e etc.
P24: uma maneira de informar as pessoas que estão lendo.
P25: para mim, texto não é só aquilo que está escrito, mais tem toda história. E
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também pode ser uma imagem.
P26: um texto é uma espécie de comunicação, que o escritor quer passar para algum
leitor.
De acordo com esse questionamento sobre o que os alunos consideram como
texto, podemos observar as respostas estão voltadas para um conjunto de palavras
que tem algum sentido. Observamos também que os sinais de pontuação também
são mostrados como características.
As imagens também aparecem nas respostas dos alunos. Nesse caso,
podemos pensar que, vivendo em um mundo imagético, em que os próprios alunos já
apontaram para a ideia de gostarem mais de textos com imagens e cores, torna-se
essencial que nós, leitores, vejamos essa diversidade de semioses textuais muito
além da ilustração, isto é, é necessário que vejamos um sentido, uma informação,
uma adesão ou refutação a partir do que exposto no código não verbal.
Perguntamos também se o texto, na opinião dos alunos, poderia ser produzido
a partir de quais linguagens. O objetivo aqui é faze-los refletir sobre a diversidade de
textos que encontramos. Consideramos ainda o termo “texto” uma vez que ele precisa
ser bem construído para que adentremos no conceito do gênero e nas suas
especificidades. A pergunta fora a seguinte: “Na sua opinião, o texto pode ser
produzido com linguagem verbal ou não verbal? Justifique sua resposta”. Vejamos as
respostas produzidas pelos alunos:
P1: Sim, por que a verbal é a parte escrita e a não verbal é as imagens.
P2: Sim, pois cada uma tem o seu gênero, e dependendo da imagem e do texto, as
pessoas tem noção do que aquilo quer repassar.
P3: Sim, linguagem verbal pode porque é na escrita e pode ser reproduzido, e não
verbal também pode porque pode ser imagem. Você cria um título com a imagem
que você observa.
P4: Sim, porque tem pessoas que não sabem ler, por isso que se usa muita leitura
não verbal nos textos.
P5: Sim. Pois tanto a linguagem verbal e a não verbal dão sentido a um texto.
P6: Sim, porque tem textos que é verbal e outros não verbal.
P7: Sim, ele pode ser produzido em forma de letras e em forma de desenhos.
P8: Sim, por que verbal é a parte escrita e não verbal é a imagem.
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P9: Sim, talvez quem queira mostrar o preço de algum produto em um texto.
P10: Sim, pois só com a linguagem não verbal não dá sentido, se não estiver a
verbal e sem a não verbal não dá sentido à verbal.
P10: Sim, para influenciar mais ainda.
P11: Sim, por que as vezes onde tem texto você precisa colocar algo que se refira a
linguagem verbal ou não verbal.
P12: Ele deve ser verbal. Para que as pessoas interessem que um texto tem uma
linguagem verbal.
P13: Os dois.
P14: Sim, pois muitas vezes nós vemos textos que não tem só a linguagem verbal,
mas sim verbal e não verbal juntas etc.
P15: Ele pode ser produzido com linguagem verbal, por que é só palavras. E também
pode ser produzido com linguagem não verbal, por que alguns textos aparecem
imagens.
P16: Não, por que só uma imagem pode representar alguma coisa, mas vai ficar
sem sentido e só o texto também não vai ficar sem sentido.
P17: Pode sim, um texto também pode se lida com as imagens, e pode ser verbal
através da escrita.
P18: Pode ser produzido com os dois. Tipo verbal e não verbal. Se você pegar uma
imagem e colocar uma frase ou um pequeno texto.
P19: o texto pode ser produzido pelos dois.
P20: Porque é verbal e não verbal. Por que ele fica mais interessante com os dois.
P20: Sim, porque influencia o leitor.
P21: Sim, para influenciar a linguagem verbal e a não verbal.
P22: Pode ser produzido com os dois. Por que os textos precisam das duas
linguagens, mas também pode ser feito só com a linguagem verbal.
P23: um texto ele pode ser reproduzido pela linguagem verbal. Ele pode ser
expressado pelas imagens, explicações etc. exemplo: os livros e as imagens.
P24: Sim, desde que tenha um contexto e que consiga informar o leitor.
P25: O texto pode ser produzido pelos dois. Pois não podemos ler uma imagem
como um texto.
P26: Pode ser produzido pelos dois.

De acordo com esses dados, podemos observar que os alunos entendem,
exceto em poucos casos, que a linguagem verbal e a linguagem não verbal fazem
parte dos textos que vemos no dia a dia. Assim, tanto a linguagem verbal quanto a
linguagem não verbal são fundamentais para a construção de sentidos de um texto.
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Interessante também quando o aluno P4 diz que mesmo aquelas pessoas que
não sabem ler, fazem uso das imagens e das cores para compreender um
determinado texto. Isso revela que o aluno aqui está considerando como leitura o
código verbal, porém, em oposição a essa ideia, ele diz que a imagem contribui para
que esse indivíduo seja capaz de adquirir uma determinada informação.
No quadro a seguir, temos as respostas dos alunos sobre a seguinte questão:
“Na sua opinião, o que é necessário para que façamos a leitura de um texto, verbal ou
não verbal, e compreendamos a sua ideia. Justifique.”
P1: Fazer uma leitura bem expressiva e com explicação e expressar bem o que quer
passar com o texto.
P2: Que usem argumentos necessários para compreender o que se passa no texto.
P3: sim, pode ser linguagem não verbal por imagem e linguagem verbal por escrita.
P4: Prestar muita atenção, observar muitas as cores das imagens dos textos e ter um
conhecimento mais anterior.
P5: Presta bastante atenção e ter bastante silêncio.
P6: Que o texto seja constitutivo, que tenha gênero e contexto.
P7: Ler com atenção e ter conhecimentos anteriores sobre aquilo.
P8: fazendo um texto com explicação e com diálogo expressivo, detalhando o que
realmente quer passar com texto verbal e não verbal.
P9: Saber diferenciar o que é verbal e não verbal, e depois ler de novo o que você
produziu.
P10: não é necessário não só lê o texto, mas sim a imagem para podermos
compreender.
P10: lendo com atenção, para que a nossa atenção seja compreensiva.
P11: É necessário números, ou algo que mostre que o texto é verbal ou não verbal.
P12: Para que as pessoas entendam uma leitura é preciso escrever direito bem
bonito que tenha uma escrita direita.
P13: Para que as pessoas entendam.
P14: é necessário que a gente entenda também o que é texto, gênero discursivo,
gênero textual, locutor etc.
P15: precisamos analisar o texto pra depois entender o que ele nos quer dizer.
P16: Pra agente entender uma leitura temos que analisa aquela história, seus fatos.
Por que se vimos só aquele texto não podemos entender o que ele quer nos dizer.
P17: Para ser necessário identificar um texto verbal ou não verbal, basta você prestar
bastante atenção!
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P18: É necessário para que agente compreendemos, um texto e o gênero discursivo,
gênero textual, locutor.
P19: Que tenha começo, meio e final com letras visíveis, que tenha gênero e tenha
sentido.
P20: Não, agente tem que lê muito mais para entender o texto sabe bem o texto.
P20: Lendo com atenção, para que a nossa atenção seja compreendida.
P21: As frases e as palavras da leitura verbal ou não verbal e fazer a leitura.
P22: Para fazer uma leitura de um texto, não é só necessário a escrita e sim
compreendimento do texto que você está criando e assim você estará criando sua
ideia no texto.
P23: As imagens, elas ajudam muito para o texto tanto no verbal quanto ao não
verbal.
P24: Que o texto seja construtivo, que tenha gênero e contexto.
P25: Que o texto seja constitutivo e que tenha gênero.
P26: Pode ser produzido pelos dois.
De acordo com essas respostas, identificamos que os alunos entendem que as
imagens são constituidoras de sentido para o texto. Assim, as respostas apontam que
para entendermos um texto é necessário analisar todos os seus aspectos semióticos,
incluindo a linguagem verbal e a linguagem não verbal, valendo ressaltar também que
a pontuação usada nas frases também faz parte da sua construção de significados e
deve ser considerada para entendermos um texto.
Uma resposta que chamou bastante atenção foi quando o aluno disse que para
entendermos um texto é necessário “Prestar muita atenção, observar muitas as cores
das imagens dos textos e ter um conhecimento mais anterior” (P4). Isso nos revela
que na análise de um texto, principalmente os imagéticos, é necessário que tenhamos
um conhecimento enciclopédico capaz de dialogar com as informações ali expostas.
Concluindo essa atividade, pedimos aos alunos que informassem quais os
gêneros que eles têm mais contato em sua vida diária. Sugerimos que eles
pensassem nas suas atividades rotineiras e lembrassem quais os gêneros que eles
encontram na rua, na escola, em casa, nas redes sociais etc., as respostas
apontaram para uma diversidade de gêneros, cada um com sua intenção
comunicativa. O gráfico a seguir mostra as respostas dos alunos.
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Gráfico II: Gêneros citados pelos alunos

Fonte: Elaborado pela autora
O gráfico nos mostra que os gêneros encontrados pelos alunos são
constituidores de uma realidade social.

Assim, para as diferentes esferas da

sociedade, encontramos gêneros diferentes com suas intenções comunicativas. Uma
piada contada, por exemplo, faz parte da esfera familiar ou comercial e tem a intenção
de fazer rir, de divertir, mesmo que nesse discurso esteja implícito determinados
preconceitos, enquanto as placas no supermercado ou na rua tem a intenção de
orientar o direcionamento para um determinado público.
6. 3 Módulo II: O que entendemos por multimodalidade?

Neste item discutimos algumas considerações acerca das respostas dos
alunos em relação à leitura dos gêneros multimodais citados. Nessa apresentação
inicial, focamos os comentários sobre os gêneros multimodais, bem como suas
informações básicas e a discussão sobre a intenção comunicativa dos gêneros
anúncio e propaganda. Como uma atividade diagnóstica, o objetivo aqui foi identificar
o conhecimento prévio que os alunos já possuíam sobre esses gêneros, e a partir
disso, construir as estratégias para facilitar a leitura e a compreensão de textos
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diversos. Para isso vejamos alguns dos textos dos alunos que constituem o corpus
deste trabalho.
P1: Na minha opinião, os textos que são ilustrados chamam mais a atenção do
leitor, pode ser palavras destacadas, imagens que dão sentido ao que está escrito ou
falado os sons também podem de certa forma influenciar no sentido empregado no
texto.
As vezes em comerciais as imagens conseguem chamar mais a atenção do
público do que o texto em si os sons, imagens, animações e etc... são meios que
influenciam os textos verbais e não verbais. Por que as pessoas se atraem por coisas
que ao seu ponto de vista são interessantes para eles, principalmente os jovens que
sempre são atraídos pelas cores, o humor e os sons apresentados no texto.

P2: Na minha opinião, os textos que são ilustrados chamam mais a atenção do
leitor, pode ser palavras destacadas, imagens que dão sentido ao que está escrito ou
falado os sons também podem de certa forma influenciar no sentido empregado no
texto.
As vezes em comerciais as imagens conseguem chamar mais a atenção do
público do que o texto em si os sons, imagens, animações e etc... são meios que
influenciam os textos verbais e não verbais. Por que as pessoas se atraem por coisas
que ao seu ponto de vista são interessantes para eles, principalmente os jovens que
sempre são atraídos pelas cores, o humor e os sons apresentados no texto.

P3: É por que todas as pessoas quando estão lendo um livro sem imagens e
sem cores o livro fica menos interessantes não só por causa de imagens ou cores, mais
também o título influencia que um aluno pegue aquele livro que pelo título tipo quando
pegamos um livro sem imagens e com um título que não gostamos ou achamos
desinteressante aí pensamos mesmo sem ainda nem ter aberto o livro pela capa vemos
o título e gostamos aí abrimos e vemos que esse livro é cheio de gravuras interessantes
que tem tudo a vê com o texto etc... sempre um livro se torna mais interessante quando
nus interessa.

P4: Eu acho que é melhor com imagens e cores que teja de acordo com o texto.
Por que é mais interessante fica mais com ilustração e também com cores
escuras e animação texto, eu acho interessante com som, imagem etc... um texto com
som com imagem é mais interessante do que o texto só com a palavra sem som,
imagem não tao interessante para mim, eu não gosto de textos sem som. Eu acho que
tem que ter tudo que eu disse, também como as capas de revista é colorida com
imagem. É interessante, eu gosto muito de ler texto com ilustrações. Assim é bom ler
texto com imagem que dá pra ler melhor e depois ver as imagens de acordo com o
texto.
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P5: De acordo com minha humilde opinião, essa ideia de textos multimodais varia
de acordo com o modo que a pessoa gosta de ler. Crianças geralmente gostam de ler
livros e textos que tenham imagens, adolescentes gostam quando tem ilustração, não
exageradamente, adultos sérios leem livros complexos demais para terem imagem.
Então eu acho que se o texto se encaixa perfeitamente bem sem imagem, não
precisa colocar tal, para prender a atenção de crianças, mas se o texto é um completo
tédio, as imagens e cores serviriam para torna-lo um pouco, que seja, interessante, ao
ver das crianças e dos adultos.

P6: Eu gosto quando a professora trabalha com textos multimodais, a gente se
anima mais para fazer as atividade. E quando a pessoa vai lê um livro que não tem
imagem e nem cores e as letras são pequenas agente não simteressa para ler o livro e
quando agente pega que tem isso tudo que falei é muito bom agente simteressa muito
pra ler, quando eu pego um livro que tem imagens eu leio muito rápido e quando não é
eu não leio, mais é muito bom ler um livro com imagens e muita core para agente se
animar e no filme é muito bom quando tem cores para a pessoa se animar e quando
não é, é em preto e branco, não é muito bom, mas a pessoa assiste assim mesmo e
quando o desenho animado em colorido agente assiste com muita impolgadando.

P7: Eu penso que os textos com imagens é ótimo porque a gente pode identificar
e ficar mais interessante e da mais gosto de ler e também aquela imagem, aquele som
que o texto tem significa cada parte da leitura.
Os textos multimodais é ótimo não só para crianças, mas para adultos também
eu gosto d ler textos que tenha imagens por que dá mais gosto para a leitura é muito
bom.
Os textos multimodais são ótimos para todos. Ele apresenta coisas que outros
que não tem imagens não apresenta tipo: som, ação dever que acontece nas imagens o
texto que não tem imagens não apresenta isso. Por isso que eu gosto dos textos
multimodais.

P8: Eu penso que com imagens é melhor pra identificar o texto, melhor com
gravuras e com cores fica mais atraente o texto fica mais legal. E sem imagens, sem
sons fica estranho, mas também é bom por que pode imaginar como é os personagens.
Os lugares também é bom. Os filmes são multimodais por que tem som, é mostrar os
personagens, os movimentos, como os vídeos sem imagens as crianças não vão gostar
muito, não vai ser atrativo para as crianças, um filme com personagens é locais são
bom por que podemos ver. Assim vai ser a mesma coisa com os outros textos.
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P9: Eu acho que um texto multimodal é mais interessante do que um texto
normal, por que o texto multimodal contem cores, desenho, som e também textos
ilustrativos da mais vontade de ler é mais interessante.
Crianças se interessam mais lendo textos multimodais por que eles se
interessam no desenho naquilo que demonstrando elas acha mais legal.
Adolescentes e adultos para eles não precisa ter desenho ele gosta de um texto
grande e que seja mais interessante, mais para mim eu acho os textos multimodais
bem mais interessantes.

P10: Esses gêneros multimodais são muito usados no dia a dia. Para o gênero
multimodal precisa de imagem, porque a imagem seduz e precisa também das letras.
Que penso que esses textos multimodais precisa de aroma, exemplo, você vai
escrever uma carta. Para escrever uma carta tem que ter letras grandes e se quiser
pode botar um cheiro de perfume ficar mais legal. Tudo isso precisa disso para você
saber. Tem que visualizar, construir e interpretar. Essas linguagens podem ser verbal
ou não verbal. Isso ajuda no sentido, como num filme. No filme precisa de cores, fala,
imagens. Por que eu acho tudo isso é fundamental para você saber o que é. E eu
penso que linguagem tem muitas coisas em comum e incomum.

P11: Eu acho muito importante para o desenvolvimento das crianças que o
texto tenha imagem e som, e outra coisa que poder ajudar o aluno quando for falar.
Com essas coisas ajuda o aluno para que ele goste mais da leitura o texto só com
letras fica muito ruim de ler, por que ele começa a se aborrecer por que o texto só
com letras fica sem animação.

P12: Quando o texto é multimodais tudo é mais interessante, com cores, com
sons a leitura fica mais criativa e a pessoa quando ler fica imprecionada com as cores
fortes.
Na minha opinião o texto fica mais interessante com imagens e cores fortes,
por que dá mais vontade de cair na leitura a leitura se houver imagem, quando chega
o fim ao olhar para a imagem dá vontade de ler e ler muito. Agente fica com vontade
de fazer de criar uma história e é como se nós estivéssemos naquela história.

P13: Os textos multimodais é um coisa interessante, mas interessante do que
só letras. Eu particularmente prefiro os textos multimodais por que a imagem pra
ajudar a refletir o que está lendo, e a uma variedade de coisas, cores, letras,
desenhos e outras coisas, o desenho além de ilustrar a imagem trás uma nova
informação não é apenas desenho. Os desenhos não são apenas para crianças, O
texto multimodal interage com você. Algumas pessoas não leem por que não ilustra
quase nada, enquanto os textos multimodais ilustram, ajuda a raciocinar a
compreender o que está lendo, ou seja, na minha opinião o texto multimodal é uma
coisa ótima.
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De acordo com o depoimento dos alunos, podemos considerar que os textos
com imagens despertam uma maior atenção. Com isso, é necessário que em sala de
aula, comecemos a valorizar mais a leitura de textos não verbais ou com linguagem
mista.
O fato de os alunos se sentirem mais atraídos pelos textos com imagens,
remete-se também a grande quantidade de textos que eles veem nas ruas, em casa,
os quais estão sempre repletos de imagens, de cores etc.
Desse modo, nós, leitores, precisamos estar atentos para observar a intenção
comunicativa de cada texto. Ao analisarmos o gênero textual/discurso já temos ideia
de seu propósito comunicativo, no entanto há que se notar as informações que estão
implícitas em um determinado texto.

6.4 Módulo III: Leitura com foco na imagem e nas cores
Prosseguindo com as atividades, trabalhamos alguns conceitos sobre gêneros
discursivos/textuais e suportes textuais, sempre atentando para a intenção
comunicativa, o gênero, a relação dialógica entre a parte verbal e a parte não verbal,
bem como a linguagem e o público-alvo.
Para ilustrarmos essa aula, e inserirmos os conceitos dos gêneros publicitários,
anúncio e propaganda, trabalhamos o texto “Eu, etiqueta” de Carlos Drummond de
Andrade, com o objetivo de construir, a partir do poema, a ideia de que esses gêneros
da publicidade são uma constante em nossa vida. A partir da leitura e da discussão
desse texto podemos observar que os alunos começaram a refletir sobre as marcas
que carregam nas suas vestimentas e os gêneros que encontram na sociedade, como
por exemplo, placas, anúncios, propagandas, outdoors etc.
Em seguida, realizamos um trabalho de leitura a partir dos gêneros anúncio e
propaganda (texto 1 e texto 2, mostrados acima) considerando esses gêneros não
como sinônimos, mas como gêneros diferentes, apontando para cada um deles, um
propósito comunicativo específico. Apresentados a seguir os textos trabalhados com a
cena enunciativa para análise e, a seguir, alguns comentários que os alunos fizeram a
partir da leitura do texto.
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O enunciado proposto para a leitura e análise desses dois textos consistem,
principalmente na identificação do gênero e na sua intenção comunicativa, uma vez
que apontamos a intenção comunicativa como um dos aspectos mais importantes, já
que é ele que determina a sua função.

Desse modo, apresentamos a seguinte

proposta: Os gêneros textuais/discursivos que circulam socialmente, principalmente
os publicitários, são replenos de imagens e palavras que conversam entre si com o
objetivo de atender a um determinado propósito comunicativo. Pensando nisso, faça
uma breve análise dos gêneros que seguem. Atentem para a classificação do gênero,
o tipo textual, a intenção comunicativa, o público-alvo e a relação dialógica entre
código verbal e não verbal. Vejamos agora alguns exemplos de leitura dos textos
mencionados acima. As outras produções escritas encontram-se em anexo.
Exemplo 01 – análise do texto 1
Texto 1: Esse texto tenta nos alertar de um mal que está a nos cerca que a dengue. As
palavras conversam bem com as imagens. Ele, no caso o texto, se comunica bem com o
leitor também abusa das cores vermelho e preto nesse anúncio. Ele foi criado na intenção de
nos conscientizar de que devemos tomar cuidado. Um bom exemplo é que essa tampa
virada para cima e saindo um monte de mosquitos dela citando muito as cores elas são bem
expressivas principalmente o vermelho da tampa da garrafa onde estão saindo os mosquitos.
O preto também está em destaque nos mosquitos da dengue. O texto apresenta uma frase
bem expressiva “Dengue Mata!” que serve para nos conscientizar.
Exemplo 02 – análise do texto 2
Texto 2: O texto dois é uma propaganda que tem como objetivo anunciar um produto nesse
caso o “Bis” e mais outros produtos da mesma marca ele é bem chamativo para quem está
passando e o ver. Ele apresenta cores não tão chamativas quanto as do outro texto. Ele tem
uma forma de expressão que nos chama atenção que nunca vi antes “5 novidades para
deixar você de boca aberta. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. Fechada.”
Isso chama muita atenção do leitor dessa expressão. Esse texto apresenta forma verbal e
não verbal que essa pessoa com a boca aberta isso passa uma mensagem que significa que
se uma pessoa aparece em anúncio comendo esse produto, pessoas veram e interessaram
pelo produto do anúncio principalmente de quem gosta de doce e criança que pediram aos
seus pais que comprem.

Exemplo 03 – análise do texto 1
O que eu entendi foi que a imagem 1 mostra que não devemos deixa uma tampinha jogada,
pois poder acumula água e poderia dengue e causa doença. As cores mostrar o sentido do
texto que é uma cor bem viva como o vermelho do sangue, o preto da morte e etc.
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Então não devemos deixar uma tampinha jogada por aí.
Exemplo 04 – análise do texto 2
O texto fala sobre chocolate. Mostra que chegou coisas novas e que devemos comprar. Ele
quer passar pra nois que é gostoso e que devemos comprar pra sabermos como ele é tem
cores bem coloria para transmitir uma coisa diferente.
O texto fala “fachada. Aberta.” quer dizer que você está mastigando o chocolate e que ta
gostando muito.
O que a imagem passo pra mim foi isso que ele que anuncia o produto pra crescer mais a
sua venda.
Exemplo 05 – análise do texto 1
A tampinha virada quer dizer que tem água parada e água parada acumula dengue, como o
próprio anúncio diz dengue mata, o vermelho representa sangue, o preto morte, o branco
água parada. A propaganda informa e alerta sobre a dengue e os cuidados que devem ser
tomados, nos últimos dias em todo lugar tem gente falando sobre a dengue, na propaganda
alerta sobre as tampinhas das garrafas que acumulam água e pode virar um criadouro da
dengue. Fala sobre as caixas d’água que devem estar sempre fechada, colocar areia nos
pratinhos das plantas, guardar latinhas da cabeça para baixo e etc. no modo em que eles
falam “uma tampinha pode ser sua morte”. Eles estão falando sobre a água parada que ficam
nas tampinhas que vira criadouro da dengue e que a dengue mata.
Exemplo 06 – análise do texto 2
O anúncio tem a intenção de atrair pessoas para comprar o produto, no caso: BIS, as 5
novidades que eles citam são os 5 modos tipos de BIS “deixar você de boca aberta” dá a
entender que você vai se surpreender com o sabor e a frase “Fechada. Aberta. Fechada.
Aberta” passa a informação que a pessoa está comendo, a marca do produto é a lacta que
por sinal nem é tão destacada o quanto o nome do BIS é que no caso o principal é o BIS que
é a novidade para todo mundo. A imagem da mulher de boca aberta dá a impressão que ela
está comendo, mas embaixo aparece os produto que no caso é o BIS, aparece as fotos das
5 novidades que é, uma caixa, um copinho, uma barra, um tablete e um bom bom.

Nas respostas dadas, conforme reproduzidas nos exemplos transcritos, e nas
que se encontram em anexo, são bastante representativas do nosso conjunto de
dados, verificamos que os alunos, após algumas discussões teóricas sobre a
importância das cores e das imagens para a construção de significados dos textos,
consideram os recursos imagéticos como importante elemento para a construção de
significados.
Quando no exemplo 1 e no exemplo 5, os alunos fazem as associações do
vermelho e do preto, relacionados ao sangue e à morte, respectivamente, eles fazem
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referência ao que essas cores representam socialmente. Assim, podemos entender
que a leitura não é algo que depende exclusivamente do reconhecimento dos signos
linguísticos, nem simplesmente da decodificação das palavras, isto é, a leitura exige
do leitor acionar conhecimentos enciclopédicos que vão muito além do que está
explícito.
Outro ponto que merece destaque é em relação ao reconhecimento do gênero
e ao enunciador, bem como a sua intenção comunicativa. Notamos que ainda há uma
certa dificuldade para que se entenda esses gêneros, uma vez que trocam anúncio
por propaganda, ou no caso dos exemplos 03 e 04, não há identificação desse
gênero, porém é entendido a sua função comunicativa, quando citam que o texto 1 –
sobre a dengue – tem a função de conscientizar as pessoas sobre o acúmulo de água
em recipientes abertos, os quais podem se tornar criadouros do mosquito da dengue
e no caso do texto 2, os alunos conseguiram identificar claramente que tem a
intenção de vender um determinado produto.
A interpretação dos alunos, apesar de não contemplar alguns pontos, como o
público-alvo a quem se destina esses textos e o tipo textual apresentado, nos
permitem entender que mesmo sem um aprofundamento teórico, os alunos estão
atentos para essas questões e conseguem fazer construções lógicas a partir da
leitura das imagens, dialogando com a linguagem não-verbal.
Considerando o grupo selecionado para análise, observamos que aqueles
alunos que leem com maior fluência, que conseguem fazer associações de textos
lidos na escola com suas leituras de mundo, que vão com frequência à biblioteca e
que assumem a leitura como a base do conhecimento, deram respostas mais
concisas e, escreveram com maior clareza e coerência.
Essa proposta de atividade, tece início no 4º Bimestre do ano Letivo de 2014.
Por ser o último bimestre, a escola propôs que se fizesse uma amostra com a
temática voltada para o meio ambiente e, por esse motivo, precisamos replanejar a
sequência didática aqui proposta. A atividade mostrada a seguir, inicialmente não
faria parte dessa sequência.
Com o desenvolvimento do trabalho, focalizando os aspectos multimodais para
o entendimento do texto, numa concepção dialógica entre linguagem verbal e não
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verbal, bem como locutor e interlocutor, percebemos que houve um avanço
considerável no que se refere a atenção para a imagem. Para confirmar o que
afirmamos, apresentamos exemplos retirados de uma atividade escrita realizada em
sala de aula, que constitui uma das atividades de observação e análise desenvolvida
durante a realização da sequência didática proposta.
6.5 Módulo V: O texto dialogando com o tempo e o espaço
Levando em consideração que os gêneros do discurso dialogam com o tempo
e o espaço, propomos, no andamento das atividades, que os alunos fizessem a
análise de um anúncio antigo, o qual apresenta um posicionamento que não seria o
mais correto para os dias de hoje. Nessa atividade, objetivamos trabalhar com os
alunos alguns pontos de vista, entendendo que as ideias e a cultura de uma
determinada sociedade influenciam os textos reproduzidos socialmente. O enunciado
da questão diz o seguinte: Os textos que circulam socialmente vêm carregados de
costumes de uma época ou de um povo. Logo, textos que circulavam e eram bem
aceitos na década de 70, por exemplo, hoje podem não ser mais aceitos, como é o
caso das propagandas de cigarro que, outrora, eram bem aceitas pela sociedade e
hoje não. Nesse contexto, analise o texto a seguir, fazendo algumas considerações
de acordo com os valores sociais do século XXI e, principalmente, de saúde pública.
Desse modo, observando-se que o texto dialoga com o tempo, espaço e a
cultura de uma época, a atividade aqui sugerida, propõe estabelecer relações com a
ideia do texto e o seu propósito comunicativo. Por se tratar de um anúncio que
pretende divulgar um determinado produto, temos isso bem marcado quando é
apresentado no slogan: “Porque é que a tua mãe não te lava com sabão Fairy”.
Isso nos revela o ‘pensamento’ de uma época em que não havia preocupação com
ideias racistas. Atualmente, esse texto seria visto como preconceituoso e
provavelmente seria tirado se circulação.
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Figura 8: Texto publicitário

Fonte: https://estilo.catracalivre.com.br/modelos/
10-publicidades-que-seriam-proibidas-hoje/
Acesso em 20.07.2014

Mediante isso, vejamos alguns exemplos sobre o que alunos pensam a
respeito desse anúncio.
Exemplo 1: O modo que a personagem branca fala dá pra entender que ela está mandando
a personagem negra se lavar com o “Sabão Fairy” pra ficar branca, ela quis dizer que o
sabão é tão bom que deixa até a pele branca, observando o modo em que as duas estão
vestidas dá pra perceber que há uma diferença entre as classes sociais das duas, a menina
negra está vestida com roupas simples e descausa, já a menina branca está bem vestida, de
sapato e tem um cabelo loiro bem diferente da menina negra, a menina branca está com o
sabão na mão, que no caso o anúncio que ela está fazendo é exatamente sobre o sabão.
Naquela época esse tipo e anúncio era normal e aceito por todos, mas hoje em dia com
certeza para todos isso é um ato preconceituoso.
Exemplo 2: Esse texto apresenta pouca comunicação entre os personagens e também
apresenta racismo contra a criança negra da parte da criança branca. Essa imagem tem
cores mais mortas. A criança branca está bem vestida enquanto a criança negra nem usa
chinelos provavelmente deve ser filho de escravos a criança negra por isso está malvestida.
Não tem igualdade entre raças nesse tempo.
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Esse anúncio chama atenção para o sabão “Fairy” que deveria ser muito famoso nessa
época que seria vamos dizer só para os ricos.
Exemplo 3: O texto mostra que tem duas crianças e são diferentes uma da outra. Mostra
que ele são bem diferentes como de tom de pele diferente. Um já é moreninho e o outro
galeguinho. O galeguinho está bem arrumado de sapato, roupa limpa e passada, cabelo
penteado e xeroso. O moreninho está sucho, com roupas suchar e rasgado com os sem sem
sandália cabelo bagunçado e sucho. Mais essa imagem também passa que nessa época não
existia preconceito com pessoas diferente uma da outra.

Por se tratar de um texto que apresenta a predominância de cores e imagens,
notamos que os alunos observaram, principalmente, essas informações não verbais
para a análise sugerida. Observamos então que eles já despertam para a ideia de que
o texto não precisa, necessariamente, ser apenas verbal. Podemos observar também
que todos apontaram para a ideia do racismo, associando a época atual. Porém, é
necessário que se pense que esse texto circulava em uma época em que os
conceitos sociais eram outros e esse anúncio seria possível de circulação.
A participação dos alunos nas aulas de leitura que envolvem textos com
imagens nos revela que o trabalho com textos e gêneros diversos permite que o aluno
reflita sobre as condições de produção e recepção de um determinado texto. Assim, é
essencial que o professor de Língua Portuguesa propicie momentos em sala de aula
para que o aluno tenha um olhar mais criterioso para as leituras de seu cotidiano.

6.6 Produção Final
Foi solicitado aos alunos que observassem um texto, predominantemente
imagético e que, a partir dessa observação, se analisassem os seguintes pontos: I) o
que mais chamou a sua atenção nesse texto? II) Em relação as cores usadas no
texto, quais as que predominam? Que efeito de sentido isso traz para o texto? III) Há
diálogo entre a imagem e a parte verbal do texto? Justifique. IV) na sua opinião,
apresentando-se só a imagem, ou só a parte verbal, o sentido que você deu ao texto
seria o mesmo? Explique. V) qual a intenção comunicativa presente nesse texto? E
qual o gênero?
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Figura 9: Anúncio

Fonte: http://blog.konfide.com.br/sandy-devassa-fazsucesso-nas-redes-sociais/ Acesso em: 09/07/2014

Esse anúncio, como podemos observar, pretende divulgar um produto, no caso
a cerveja “Devassa”, e para isso adota a sensualidade como característica
predominante. Utizando-se de uma pessoa pública, que é vista socialmente como
recatada, o fabricante da cerveja constrói uma imagem de que todo mundo tem esse
lado sensual, associando isso a cerveja. A seguir, podemos visualizar, graficamente,
as respostas dadas pelos alunos a primeira pergunta: o que mais chamou a sua
atenção nesse texto?
Gráfico III: Aspectos que mais chamam atenção no anúncio

Fonte: Elaborado pela autora
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De acordo com o gráfico apresentado acima, percebemos que as respostas
dos alunos para o que mais lhes chamam a atenção no texto é a conjuntura das
imagens, uma vez que as respostas estão voltadas para as imagens e as cores.
Notamos nessa questão que isso reflete uma nova forma de leitura, uma vez que o
texto pode ser constituído pela linguagem verbal e não verbal.
Os aspectos da imagem que, de imediato, chamam a atenção dos alunos são
aquelas que aparecem com foco maior, como por exemplo as cores (vermelho e
amarelo) e a roupa da mulher, a cantora Sandy.
Notemos, portanto que a imagem e as cores são representativos para a
construção de sentidos do textos. Os 29 alunos que participaram dessa atividade
entendem uma concepção de textos voltado para a linguagem mista, isto é atribuindo
significados para a multimodalidade existente no texto. Vejamos os exemplos:
(P3) As cores e a intenção da propaganda de trazer para o leitor esse impacto na frase e no
texto.
(P6) A cerveja DEVASSA por que devem ser uma cerveja muito boa.
(P7) A mulher bem perto da câmera por que geralmente elas ficam um pouco mais longe, as
cores, a forma que ela tava vestida, a serveja tava um pouco aberta.

Na questão 2 dessa atividade “Em relação as cores usadas no texto, quais as
que predominam? Que efeito de sentido isso traz para o texto?” podemos observar
que os alunos apontaram as cores vermelho e amarelo / laranja como as cores que
predominam na imagem. Associados a isso, a maioria dos alunos entenderam,
principalmente, que o amarelo não está por acaso na imagem, isto é, ela está posta
na imagem por causa da cor da cerveja, e o vermelho está associado a ideia de
sedução, dialogando dessa forma com a postura da mulher e o decote da roupa, o
que revela certa sensualidade. Vejamos três exemplos:
(P8) são umas cores bem chamativas, as cores trazem mais alegria pro texto.
(P2) vermelho e amarelo. Amarelo a cor da cerveja, e vermelho a cor da sensualidade,
trazendo as duas cores como chamativa em conta esse conceito.
(P4) vermelho e amarelo. Amarelo para a cerveja e o vermelho para a sensualidade da
mulher.
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Na questão 3 se, quando perguntamos se “há diálogo entre a imagem e a parte
verbal do texto?” os alunos responderam que sim, uma vez que a imagem da cantora,
estereotipada de mulher sensível e romântica, símbolo de pureza, está dialogando
com o texto verbal, onde diz que “Todo mundo tem um lado devassa”, ou seja até
Sandy tem um lado devassa e você também em, trazendo mais uma vez a ideia de
sensualidade, de ousadia, já que a cerveja carrega esse nome “Devassa”. Vejamos
alguns exemplos:
(P9) Sim. A imagem dialoga muito bem com o texto pelo fato do texto ser ousado e a
imagem também.
(P11) Sim, porque todo mundo tem um lado devassa, ou seja a Sandy também tem um lado
devassa.
(P 15): Sim, o texto se refere a imagem.

Na questão 3, quando questionados se apresentando só a imagem, ou só a
parte verbal, o sentido teria o mesmo sentido, houve uma discordância de ideias.
Alguns pensam que, pela imagem ser bastante expressiva, já iria está carregada de
significados e, assim, cumprir com a sua intenção comunicativa, a qual é de vender o
produto. Já outros alunos pensam que o diálogo entre a imagem e o texto verbal é
essencial para a construção de sentidos do texto. Vejamos os exemplos:
(P20) Não. Pois sem a imagem o texto fica sem graça e sem o texto a imagem fica se
sentido.
(P13) Sim, porque o propósito ia continuar a ser a vender.
(P11) Sim, porque como eles estão falando sobre as mesmas coisas, então seria o mesmo
sentido.

Quando questionados sobre a intenção comunicativa e o gênero a qual
pertence esse texto, a maioria dos alunos responderam que se refere a um anúncio e
que a intenção comunicativa é vender o produto, no caso a cerveja. Em apenas três
casos, é que os alunos defenderam que se trata de uma propaganda. Lembrando que
para esse estudo, adotamos a ideia de Sant’anna,

Junior

e

Garcia

(2011),

conceituando propaganda para a divulgação de ideias, como por exemplo a
propaganda política e anúncio quando se trata de vender produtos com fins lucrativos.
Vejamos alguns exemplos:
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(P3) Vender a cerveja, anúncio
(P5) O gênero é anúncio. A intenção comunicativa é vender.
(P10) A intenção comunicativa é a propaganda.

As respostas apresentas aqui e as que se encontram em anexo nos revelam
que a partir das atividades realizadas, os alunos estão interagindo mais com as
imagens e as cores. O que antes era visto como algo para chamar atenção já revela
um determinado significado para aquele texto. Além disso, foi bastante interessante o
fato de terem associado a imagem da pessoa – Sandy – com o nome Devassa. Isso
nos revela que para a leitura de um texto, muitas vezes precisamos acionar o
conhecimento enciclopédico, isto é, unir as informações que já temos sobre um
determinado assunto a uma informação nova. As cores – o amarelo e o vermelho –
que são predominantes nesse anúncio também foram associadas à cerveja e à ideia
de sensualidade revelada também a partir do nome “Devassa”.
O objetivo aqui foi de verificarmos se o que trabalhamos nos módulos, a partir
das atividades foi de fato eficaz para a leitura e a compreensão de textos verbovisuais.
A atividade final nos revelou que os alunos estão conseguindo realizar essas
leituras com maior eficiência. Apesar de termos trabalhado mais especificamente com
o anúncio e a propaganda, eles compreenderam a partir do conceito de gênero que
os textos que lemos e produzimos no nosso dia a dia são gêneros repletos de
intencionalidades, desde a placa do posto de gasolina até o aviso que encontramos.
A avaliação dessa sequência consistiu na observação e análise das atividades
realizadas nos módulos, tendo como ponto relevante o trabalho com textos concretos
em que os alunos veem na sua realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos este estudo tecendo algumas considerações a respeito do ensino da
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Analisamos a ideia do texto em sala de
aula do ponto de vista da interação e da língua em funcionamento, partindo do
pressuposto que os gêneros do discurso têm uma intenção comunicativa prédeterminada. Assim, a partir de respostas dos próprios alunos que consideram o texto
com imagens como aquele que chama mais atenção e que também é visto
socialmente com bastante recorrência, traçamos algumas considerações acerca da
multimodalidade e dos vários elementos semióticos presentes em determinados
textos.
Com isso, nesse trabalho, a nossa preocupação foi analisar a produção escrita
dos alunos do 8º ano, bem como à sua compreensão a respeito dos gêneros
estudados. Consideramos o aluno como protagonista dessa pesquisa uma vez que
sua participação se deu desde a escolha dos gêneros até a análise escrita. Assim, por
se tratar de gêneros multimodais em que as cores e as formas prevalecem focamos
nossa atenção principalmente, nas informações que não estão explícitas verbalmente,
mas naquelas em que o aluno consegue recuperar por meio da imagem.

Outra

preocupação que nos motivou para esse estudo se deu em virtude do trabalho que
vem sendo realizado com o texto em sala, onde privilegia-se a escrita
predominantemente verbal, na contramão do que observamos nas provas nacionais,
as quais vêm, cada vez mais, focando as diversas linguagens. Linguagens essas que
se materializam através de cores, sons, imagens, tipografia.
Além disso, em pleno século XXI, em que vemos com frequência textos com
imagens e cores as mais diversificadas possíveis, torna-se necessário que os leitores
tenham mais atenção para essas questões. Considerando que nada no texto é por
acaso, as imagens e as cores também são carregadas de significado e trazem
informações que o leitor precisa encontrar fazendo uso não apenas do conhecimento
linguístico, mas também do conhecimento enciclopédico.
Assim, entendemos que os aspectos linguísticos e discursivos trabalhados na
sequência didática apontam para o texto como processo de interação social uma vez
que é a partir dele que nos comunicamos socialmente. Com isso, a sequência didática
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evidencia a leitura e a compreensão de textos reais, permitindo ao aluno dialogar com
as informações explícitas e implícitas e o seu conhecimento de mundo.
Para que se fizesse um estudo mais aprofundado com os gêneros multimodais,
selecionamos dois gêneros e apresentamos em uma sequência didática com o
objetivo de refletir sobre a sua intenção comunicativa, o público-alvo, a linguagem etc.
Durante as atividades realizadas percebemos, que cada vez mais os alunos pensam
mais sobre esses vários códigos presentes no texto.
Desse

modo,

as

estratégias

utilizadas

para

estimular

a

leitura

e,

consequentemente, a produção escrita, consistiu em chamar a atenção dos alunos,
principalmente para o não dito no texto, ou seja, enfocamos nossa pesquisa na
análise das imagens e das cores que trazem um conjunto de significados em que o
leitor muitas vezes só recupera a partir de informações já construídas.
Face ao exposto, acreditamos, porém, na importância do professor como
mediador do processo de leitura, compreensão e produção de textos pelos alunos.
Acreditamos também, que analisar, nos gêneros multimodais apresentados pela mídia
impressa, especificamente nos gêneros anúncio e propaganda, as informações
contidas nas imagens, cores, tipografia o aluno se torna capaz de construir uma
consciência crítica em meio às imposições da mídia.
Já com relação aos gêneros e as múltiplas linguagens apresentados nos livros
didáticos, percebemos que as atividades sugeridas na unidade analisada trazem uma
predominância da linguagem verbal, porém com algumas imagens associadas a
esses textos. No entanto, essas imagens em muitas atividades não são observadas
de modo a se construir um diálogo entre o verbal e o não verbal. Acreditamos que as
imagens inseridas devem ter um significado e, para isso, devem conversar com as
outras linguagens de modo a complementar ou constituir um todo do enunciado, não
servindo apenas como ilustração para que a página fique mais colorida.
Assim sendo, essa investigação nos fez perceber que o fato de as imagens
estarem cada vez mais presente em todos os espaços da nossa vida demonstra que
há uma grande aceitação na sociedade, possibilitando que o leitor desatento seja
manipulado pelas ideias da mídia e do consumismo.
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Portanto, consideramos que essa pesquisa mostra o posicionamento dos
alunos, quanto à leitura dos gêneros estudados e suas manifestações críticas quanto
à forma de persuasão da mídia através dos textos multimodais. Usando as palavras
de Walt, Fonseca e Cury (2000, p.89) quando questionam se devemos “ler a imagem
construindo um texto verbal? Ou ler um texto verbal construindo imagens?”, podemos
entender que as linguagens estão intimamente ligadas, chegando a ser ingenuidade
nossa querermos separar uma da outra, como se fossem independentes. Nas
palavras dos autores, “colocar imagem e escrita em campos opostos e excludentes é,
no mínimo, ingenuidade, já que mesmo à nossa revelia, tais modalidades se
encontram em bastante interação”. (WALT, FONSECA e CURY, 2000, p.89)
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