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“A vida é dialógica por natureza. Viver 

significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc. Nesse 

diálogo o homem participa inteiro e com 

toda a vida: com os olhos, os lábios, as 

mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os 

atos. Aplica-se totalmente na palavra, e 

essa palavra entra no tecido dialógico da 

vida humana, no simpósio universal”. 

(Mikhail Bakhtin) 



 

 

RESUMO 

 

Ao analisarmos os índices da Prova Brasil (2013), destinada à série final do ensino 

fundamental II, constatamos dificuldades na formação dos estudantes, que se 

espera, dentre outras conhecimentos, provavelmente, serem capazes de inferir os 

sentidos produzidos pela associação da linguagem verbal e da linguagem não verbal 

em textos multimodais. A partir desses resultados e dos resultados de avaliação 

diagnóstica, construímos esta proposta de intervenção pedagógica, norteada por 

uma sequência didática, nos moldes propostos por Schneuwly e Dolz (2001), a 

pesquisa, de natureza interpretativista e interventiva, tem como sujeito os alunos do 

nono ano, da turma C, da Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante, localizada 

no município de Fortaleza/CE, com o objetivo principal de formar leitores 

proficientes, capazes de compreender o sentido de textos multimodais de acordo 

com os multiletramentos exigidos pela sociedade contemporânea. Fundamentam 

nossa proposta de intervenção pedagógica a compreensão dialógica da linguagem 

de Bakhtin (1997), a concepção bakhtiniana de gêneros discursivos, os estudos de 

Rojo (2012) sobre multiletramentos, o pensamento de Paulo Freire (2011) sobre 

leitura e as perspectivas de Solé (1998) sobre estratégias de leitura. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) são utilizados como documentos norteadores 

deste trabalho. Constatamos também que, ao final dessa sequência didática, os 

alunos estão aptos para: reconhecer a associação de elementos verbais e 

elementos imagéticos na composição dos textos multimodais, formular estratégias 

de leitura que viabilizem a compreensão de textos multimodais e identificar recursos 

linguísticos adequados a determinadas situações ou intenções comunicativas 

referentes à multimodalidade dos textos. 

Palavras-chaves: Leitura. Multiletramentos. Gêneros Discursivos Multimodais. 

Sequência Didática. 
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ABSTRACT 

 
When we analyze the indexes of the Prova Brasil (2013), destined for the final series 

of elementary education II, we find a lack of student training, which is expected, 

among other knowledge, probably to be able to infer the senses produced by the 

association of verbal and of nonverbal language in multimodal texts. Based on these 

results and the results of diagnostic evaluation, we constructed this proposal of 

pedagogical intervention, guided by a didactic sequence, as proposed by Schneuwly 

and Dolz (2001), the research, of an interpretative and interventional nature, has as 

subject the students of the Ninth year of class C of the Francisco Silva Cavalcante 

Municipal School, located in the city of Fortaleza / Ce, with the main objective of 

training proficient readers capable of understanding the meaning of multimodal texts 

according to the multilevels demanded by contemporary society. Our proposal for 

pedagogical intervention is based on Bakhtin's (1997) dialogic understanding of 

Bakhtin's conception of discursive genres, Rojo's (2012) studies on multiletrations, 

Paulo Freire's (2011) reading thinking, and Solé's perspectives 1998) on reading 

strategies. The National Curricular Parameters (BRASIL, 1998) are used as guiding 

documents for this work. We also note that at the end of this didactic sequence 

students are able to: recognize the association of verbal elements and imaginary 

elements in the composition of multimodal texts, formulate reading strategies that 

enable the understanding of multimodal texts and identify linguistic resources 

appropriate to certain situations Or communicative intentions regarding the 

multimodality of texts. 

 

Keywords: Reading. Multiletramentos. Multimodal Discursive Genres. Following 

Teaching. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

“[...] a língua não se transmite [...]. Os 
indivíduos não recebem a língua pronta 
para ser usada; eles mergulham na 
corrente de comunicação verbal e 
somente quando isto ocorre é que tomam 
consciência de si e do mundo que os 
cerca”. 

(Bakhtin) 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta dissertação é produto de uma pesquisa, de natureza interpretativista 

e interventiva, realizada no Programa de Mestrado Profissional em Letras – 

Profletras. O objetivo principal do Programa é formar professores do ensino 

fundamental no ensino de língua portuguesa em todo o território nacional. A 

capacitação de docentes visa, dentre outros propósitos, a melhoria da qualidade do 

ensino dos alunos do nível fundamental. 

Mas como melhorar a qualidade do ensino dos alunos do nível 

fundamental em todo o país? É factível mensurar a “qualidade do ensino”? É 

possível projetar uma meta nacional, considerando as múltiplas características 

sociais, políticas, culturais e econômicas de municípios e de estados tão distintos? 

Essas questões são discutidas diariamente por professores, gestores, profissionais 

da educação e a sociedade em geral. Porém é incontestável: o Brasil necessita 

urgentemente de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade da educação. 

Em virtude dessa necessidade, em 2007, foi criado O Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)1 que estabelece como meta prioritária: uma 

educação básica de qualidade. Dentre as várias ações estabelecidas pelo PDE para 

alcançar essa meta, destacam-se o Índice de qualidade que tem como objetivo 

alcançar nota seis no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)2 e a 

Prova Brasil que visa avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

                                                           
1
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi aprovado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad em 24 de abril de 2007, com o objetivo de melhorar a 

Educação no País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. A prioridade é a Educação Básica, que 

vai do Ensino Infantil ao Médio. 
2
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa 

pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: 

fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=44813
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educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. 

O IDEB é calculado de acordo com a média da proficiência em Língua 

Portuguesa e Matemática da Prova Brasil (para o cálculo do IDEB de escolas e 

municípios) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)3 (para o cálculo 

do IDEB dos estados e do país) e da taxa anual de rendimento escolar obtida pelo 

Censo Escolar. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o resultado nacional do IDEB (2013) foi de 4.2, 

não atingindo a meta projetada para o mesmo período de 4.4. 

A Prova Brasil é uma avaliação censitária aplicada nas escolas públicas 

municipais, estaduais ou federais, com mais de vinte alunos, com os estudantes 

matriculados nas séries finais do ensino fundamental (5º ano e 9º ano). O objetivo 

principal da Prova Brasil é avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas, 

seguido da construção de ações pedagógicas, do direcionamento dos recursos 

públicos e da implantação de metas. A avaliação é composta de questões de Língua 

Portuguesa com foco em leitura e Matemática com foco em resolução de problemas. 

Os resultados da Prova Brasil são apresentados em uma Escala de proficiência. 

O Nível de Proficiência do aluno é mensurado por uma escala composta 

por níveis progressivos e cumulativos que o classifica em Abaixo do Nível1 a Nível 8. 

Isso significa uma organização da menor para a maior proficiência. Ainda, quando 

um percentual de alunos foi posicionado em determinado nível da escala, pode-se 

pressupor que, além de terem desenvolvido as habilidades referentes a esse nível, 

eles, provavelmente, também desenvolveram as habilidades referentes aos níveis 

anteriores. 

Ao analisarmos os índices nacionais da Prova Brasil (2013), destinada à 

série final do ensino fundamental II, constatamos um déficit relevante dos 

estudantes, que se espera, dentre outras competências, provavelmente serem 

capazes de inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em textos 

multimodais. 

                                                           
3
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) , conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 

2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da 

Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas características, a Aneb 

recebe o nome do Saeb em suas divulgações; A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em 

cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb
http://provabrasil.inep.gov.br/
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Segundo os resultados da Prova Brasil (2013), somente 12.91% dos 

estudantes brasileiros avaliados estão no Nível de Proficiência 4, ou seja, são, 

provavelmente, capazes de, dentre outras habilidades, inferir o efeito de sentido de 

linguagem verbal e não verbal em charges e história em quadrinhos e apenas 2.77% 

dos estudantes estão no Nível de Proficiência 6, onde se espera que o estudante, 

dentre outras habilidades, seja capaz de inferir o efeito de sentido de linguagem 

verbal e não verbal em tirinhas.  

Os resultados da Prova Brasil (2013), na Escola Municipal Francisco Silva 

Cavalcante, lócus desta pesquisa, corroboram com os resultados nacionais. De 

acordo com o relatório da escola, 13.28% dos alunos avaliados estão no Nível de 

Proficiência 4 e somente 3.34% dos alunos avaliados estão no Nível de Proficiência 

6. 

Considerando a relevância desses resultados e dos resultados de 

avaliações diagnósticas internas, realizamos uma proposta de intervenção 

pedagógica, por meio de uma sequência didática, baseada em Schneuwly e Dolz 

(2001) e norteada pelos PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), com os alunos 

do nono ano “C”, sujeitos dessa proposta, da Escola Municipal Francisco Silva 

Cavalcante. 

Essa proposta de intervenção pedagógica busca desenvolver a seguinte 

questão geral: 

 Como a leitura de textos multimodais pode ampliar a proficiência de 

leitura dos alunos do 9º ano? 

Além disso, buscamos também desenvolver questões específicas: 

 Como contribuir para que os alunos possam reconhecer a associação de 

elementos verbais e elementos imagéticos na composição dos textos multimodais? 

 De que forma os alunos podem utilizar as estratégias de leitura para 

viabilizar a compreensão de textos multimodais? 

 Como construir uma sequência didática explorando os gêneros 

discursivos multimodais em suas diferentes vertentes a fim de contribuir para a 

formação do sentido desses gêneros?   
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1.2 OBJETIVOS  

 

A presente dissertação apresenta como objetivo principal: 

 Contribuir para a formação de leitores proficientes, capazes de 

compreender o sentido de textos multimodais de acordo com o multiletramento 

exigido pela sociedade contemporânea.  

Entendemos por leitores proficientes, leitores que compreendem o sentido 

global do texto considerando o gênero discursivo predominante, a função do texto, 

as condições de produção e circulação desse gênero, a intencionalidade do locutor, 

o público-alvo e os elementos e informações implícitas e explícitas envolvidas na 

construção do sentido. 

Além da formação de leitores proficientes, objetivamos também: 

 Fornecer subsídios para que os alunos possam reconhecer a associação 

de elementos verbais e elementos imagéticos na composição dos textos 

multimodais; 

 Utilizar estratégias de leitura que viabilizem a compreensão de textos 

multimodais; 

 Sistematizar uma sequência didática utilizando os gêneros discursivos 

multimodais  em diversas situações ou intenções comunicativas. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Nossa hipótese central é que os alunos apresentam relevantes 

dificuldades para construir o sentido de textos pertencentes aos gêneros discursivos 

multimodais porque demonstram dificuldades em relacionar as informações 

presentes nesses textos com o seu conhecimento de mundo. 

Além disso, os alunos tendem a realizar a leitura dos textos multimodais 

dissociando as linguagens que compõem esses textos e lendo as linguagens 

isoladamente. Em sua maioria, desconsideram a indissociabilidade e a relação das 

múltiplas linguagens para a construção plena do sentido do texto. 
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Os alunos nem sempre utilizam as estratégias de leitura de forma 

adequada e, consequentemente, acabam construindo significados parciais e, 

algumas vezes, incoerentes para os gêneros discursivos multimodais. 

Supomos que sistematizar, através da elaboração de uma sequência 

didática, o estudo com os gêneros discursivos multimodais, com a resolução de 

exercícios que propiciem explorar os elementos composicionais desses gêneros em 

sua plenitude, poderemos subsidiar a formação e o desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos. 

 

1.4 SUPORTE TEÓRICO 

 

O embasamento teórico deste trabalho está norteado pela compreensão 

dialógica da linguagem de Bakhtin (1997), pela concepção bakhtiniana de gêneros 

discursivos (2003), pelos estudos de Rojo (2012) sobre multiletramentos, pelo 

pensamento de Paulo Freire (2011) sobre a leitura e seus elementos básicos: sujeito 

(leitor), objeto (texto) e as condições sociais de produção.  

A definição proposta por Rojo (2012) de textos multimodais e de 

multiletramento é o eixo norteador dessa proposta. Segundo a autora, textos 

multimodais que exigem multiletramentos são textos compostos de muitas 

linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de 

compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar. 

É necessário ressaltar que reconhecemos que todos os textos são 

construídos a partir de múltiplas modalidades, mas, neste trabalho, considerando as 

competências e os gêneros discursivos abordados na Prova Brasil: charge, história 

em quadrinhos e tirinhas. Utilizaremos o termo multimodal para textos construídos 

com linguagem verbal e não verbal. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

A presente dissertação divide-se em: Apresentação, Fundamentação 

teórica, Metodologia, Aplicação da sequência didática e análise dos resultados, 

seguidos pelas considerações finais, pelas referências e pelo apêndice. 

No primeiro capítulo, intitulado Apresentação, expomos as considerações 

iniciais destacando o programa no qual este trabalho está inserido, o objetivo 
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principal desse programa e a natureza da pesquisa que alicerça esta proposta de 

intervenção pedagógica. Apresentamos também os objetivos, geral e específicos 

dessa proposta, as possíveis hipóteses e o suporte teórico que subsidia esse texto. 

O segundo capítulo, Linguagem, gênero e leitura, e o terceiro capítulo, 

Multiletramento e inclusão social, compõem a Fundamentação teórica desta 

proposta. O segundo capítulo apresenta a compreensão de linguagem, o conceito 

de gênero discursivo e a concepção de leitura e estratégias de leitura utilizados 

nessa proposta de intervenção. 

O terceiro capítulo, Multiletramento e inclusão social, desenvolve a ideia 

de multiletramento visando à formação do aluno e a relação desse aluno com a 

sociedade contemporânea, a sociedade multiletrada. Destaca-se aqui a necessidade 

do desenvolvimento da proficiência leitora como fator determinante para a inclusão 

social. 

Na metodologia, quarto capítulo, apresentamos a Escola Francisco Silva 

Cavalcante, a turma nono ano "C", o conceito de sequência didática utilizado na 

construção dessa proposta de intervenção pedagógica, a avaliação diagnóstica 

norteadora dessa proposta, a reconstrução das aulas de língua portuguesa a partir 

da análise dos resultados da avaliação diagnóstica e a sequência didática 

desenvolvida. 

No quinto capítulo, Aplicação da sequência didática e análise dos 

resultados, expomos o passo a passo da sequência didática: planos de aula, 

descrição das aulas ministradas, intervenções realizadas e análise dos resultados. 

Dessa forma, esperamos que esta dissertação possa contribuir para o 

ensino de língua portuguesa no nível do ensino fundamental II e, em especial, para o 

ensino com gêneros discursivos multimodais.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - LINGUAGEM, GÊNERO E LEITURA 

 

“O ato de ler o mundo implica uma leitura 
dentro e fora de mim. Implica na relação 
que eu tenho com esse mundo”. 

(Paulo Freire) 

 

2.1 A COMPREENSÃO DE LINGUAGEM 

 

A concepção de linguagem norteadora desta proposta de intervenção 

pedagógica parte de Bakhtin, é a compreensão bakhtiniana de linguagem como 

interação, como atividade dialógica. A linguagem é construída a partir da troca de 

enunciados entre sujeitos que ao mesmo tempo são construtores e construídos.  

Nessa concepção, compreendemos linguagem através do constante 

diálogo entre eu e o outro, é a interação discursiva. Durante a ocorrência dessa 

interação, os discursos ora se opõem, ora se completam, ora se assemelham, ora se 

diferenciam, essa troca de discursos corresponde ao que Bakthin define como 

dialogismo. 

A linguagem, para Bakhtin (1997), é concebida como um processo em 

construção contínua visto que os enunciados, o cerne da linguagem, são eventos 

únicos e suas infinitas possibilidades de ocorrência atribuem a linguagem um caráter 

ímpar e inovante. 

  

2.2 O GÊNERO DISCURSIVO EM FOCO 

 
A ideia de gêneros tem sido muito debatida entre estudiosos da Língua e 

professores de língua portuguesa e ganhou destaque depois da abordagem desse 

conceito nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Segundo os PCN:  

[...] os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 
pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, 
constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino. (BRASIL, 
2008, p. 23). 

A partir das múltiplas compreensões dessa orientação, de tornar o gênero 

objeto de ensino, abordagens diversas sobre gêneros passaram a fazer parte dos 

materiais didáticos e o ensino de gêneros virou “modismo” nas escolas de todo o 

país. A concepção mais recorrente era a de normatizar os gêneros, ou seja, se o 
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aluno reconhecesse e classificasse textos como pertencentes a determinado gênero, 

considerando apenas os aspectos estruturais desses textos, esse conhecimento já 

era considerado satisfatório.   

Os aspectos formais e estruturais ganharam papel de destaque perante 

os aspectos funcionais e os gêneros passaram a ser ensinados com fórmulas 

prontas. Ao aluno eram apresentadas as características de um determinado gênero, 

em seguida, lia-se um ou dois textos representativos daquele gênero e acreditava-se 

que o estudante já estava apto a produzir textos do gênero trabalhado.  

Os autores dos livros didáticos selecionavam quais gêneros 

predominariam em um determinado ciclo. Nas séries iniciais do ensino fundamental 

II, 6º e 7º anos, predominavam os gêneros narrativos e instrucionais, e nas séries 

finais, 8º e 9º anos, predominavam os gêneros expositivos e dissertativo-

argumentativos. 

Essa forma de trabalho com gêneros é, de certa forma, uma releitura da 

pedagogia do "ciclo de ensino-aprendizagem". A proposta propõe a identificação dos 

gêneros mais relevantes para a aprendizagem e o desenvolvimento de métodos e 

estratégias para o ensino desses gêneros (COPE; KALANTZIS, 1993, p. 9). Essa 

proposta está esquematizada em três partes: modelagem, negociação conjunta do 

texto e construção independente do texto. 

A primeira parte, denominada de modelagem, consiste na leitura de 

exemplares de um determinado gênero destacando o contexto, a situação de 

produção e a função social do gênero elencado. A segunda parte, intitulada 

negociação conjunta do texto, propõe a construção colaborativa do texto tendo como 

sujeitos professor e aluno e a terceira parte, nomeada, construção independente do 

texto, equivale à produção individual do texto. 

Essa estruturação do ensino que prioriza determinados gêneros para 

estudo, destoa com a própria matriz de referência dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, pois de acordo com as orientações: 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 
características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à 
qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de 
literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado. (BRASIL, 
2008, p. 22). 

Trabalhar com famílias de gêneros, significa estabelecer relações entre 

textos considerando, dentre outros aspectos, o propósito comunicativo, a situação 
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de produção, o suporte e a esfera de circulação desses gêneros. Significa refletir 

sobre o surgimento, o desaparecimento e as modificações de alguns gêneros 

discursivos frutos da interação dos sujeitos envolvidos no seu processo de 

construção e não apenas agrupar textos de acordo com a semelhança ou a 

igualdade de características estruturais.  

Para Bakhtin (1997), os gêneros discursivos são construídos na troca de 

enunciados plenos e concretos e a relativa estabilidade desses enunciados, junto 

com sua função social, proporcionam o surgimento de um gênero. Sendo assim, há 

infinitas possibilidades de surgimento de gêneros, considerando as infinitivas 

possibilidades de criação de enunciados. De acordo com Bakhtin: 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 279).  

É o conceito bakhtiniano de gênero discursivo que norteia o trabalho com 

gêneros discursivos multimodais explorados na proposta de intervenção pedagógica 

presente nesta produção. Os gêneros multimodais serão analisados como processo 

de interação, como prática social. 

Mesmo reconhecendo a necessidade de se trabalhar com os gêneros 

discursivos em todos os seus aspectos, muitas instituições ainda focam seus 

objetivos no desempenho dos alunos em avaliações quantitativas que limitam o 

conhecimento a determinados gêneros ou tipologias.  

É fundamental que o professor, principalmente o professor de língua 

portuguesa, trabalhe com a maior variedade de gêneros discursivos e explore esses 

gêneros em sua completitude, pois a partir dessa abordagem em sala de aula, 

criaremos possibilidades para a formação de leitores proficientes, capazes de 

interagir nas diversas situações comunicativas. 

 

2.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS NO LIVRO DIDÁTICO 

 

O livro Português linguagens (2012), de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães, participou do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 2013) 

e foi selecionado pelos professores lotados na Escola Municipal Francisco Silva 

Cavalcante em 2013 como o livro didático de língua portuguesa. O livro faz parte de 
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um ciclo trienal e foi utilizado pela escola nos anos letivos de 2014 e 2015 e está 

sendo utilizado em 2016.  

É importante ressaltar que Português linguagens continuará sendo o livro 

didático utilizado na escola nos próximos três anos (2017, 2018 e 2019), mesmo não 

sendo a primeira opção dos professores na escolha do PNLD/2016, o grupo docente 

e a coordenação pedagógica concordaram com a decisão das outras 25 escolas, de 

ensino fundamental II, do Distrito de Educacional I, que optaram pela obra.  

Em 2013, o livro didático em questão e mais quatro outros títulos foram 

avaliados pelo corpo docente e pela coordenação pedagógica da escola 

considerando os seguintes aspectos: apresentação correta dos conceitos no livro, 

metodologia adequada, coerência entre os exercícios propostos e o conteúdo 

abordado, encadeamento lógico ao longo de um ciclo, conteúdos ajustados ao nível 

dos alunos, estratégias didáticas viáveis, valorização  da autonomia do aluno e 

interação com o mundo letrado. A esses critérios foram atribuídos os conceitos: 

excelente, bom, ruim e péssimo.  

Após análise das obras, Português linguagens foi visto como o título que 

melhor contemplava as necessidades de ensino aprendizagem de língua portuguesa 

elencadas no Projeto Político Pedagógico da escola.  

Apesar de ser uma das obras mais conceituadas pelo Guia do Livro 

Didático produzido pelo Ministério da Educação (MEC) e adotado por um grande 

número de escolas públicas e particulares no município de Fortaleza, o livro 

apresenta alguns aspectos que precisam ser reavaliados, principalmente quanto à 

abordagem dos gêneros discursivos. 

Ao analisarmos o livro Português Linguagens (2012), do nono ano, 

encontramos diversos exemplares de gêneros discursivos multimodais construídos 

pela associação das linguagens verbal e não verbal: gráfico, cartum, anúncio 

publicitário, tirinha, abertura de reportagem, charge, história em quadrinhos, 

infográfico e  quadro. 

A partir desses gêneros discursivos, são propostos aos alunos mais de 

150 exercícios, mas há poucas questões que exploram efetivamente as 

características discursivas dos gêneros. Dentre as atividades propostas, quase 20% 

das questões utilizam o gênero somente como pretexto para o ensino da gramática 

normativa.  
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Apresentaremos a seguir três exemplares de textos retirados do livro 

Português Linguagens que utilizam o texto apenas como pretexto para o ensino 

gramatical. 

Exemplo 1(Português Linguagens, 2012, pág. 37): 

Figura 1 – Tirinha do livro Português Linguagens 

Leia esta tira:  

 

Fonte: Fernando Gonsales. Folha de S. Paulo, 27/6/2005. 

1. Observe a fala do peru, no último quadrinho. 

a) Quantos verbos foram empregados nessa fala? 

b) Logo, quantas orações há nesse período? 

c) Delimite as orações. 

2. A palavra que estabelece conexão entre as duas orações e, ao mesmo tempo, 

substitui uma palavra empregada na 1ª oração. Qual é essa palavra? 

Exemplo 2 (Português Linguagens, 2012, pág. 120): 

Figura 2 – Tirinha do livro Português Linguagens 

2. Qual forma verbal completa adequadamente o balão do último quadrinho da tira a 

seguir: tem ou têm? 

 

Fonte: Bill Wattersin. Felino,selvagem, psicopata, homicida. São Paulo: Best News, 1996. v.2, p.52. 

 

Exemplo 3 (Português Linguagens, 2012, pág. 116): 

Leia este anúncio. 
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Figura 3 – Anúncio 

 

Fonte: Português Linguagens, 2012. 

No enunciado verbal em destaque no anúncio, há três ocorrências da mesma figura 

de sintaxe.  

a) Qual é ela? 

b) Levante hipóteses: Que palavras ou expressões foram suprimidas nas frases "No 

papel, o melhor projeto". "Na obra, o melhor produto" e "Na vida do seu cliente, 

qualidade e consciência"? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Além de utilizar alguns textos apenas como pretexto para o ensino da 

gramática normativa, não há no livro nenhuma questão que faça menção à 

avaliações de larga escala como a Prova Brasil e o Enem.    

Considerando o livro didático como um dos suportes mais relevantes para 

a maioria dos professores de Língua portuguesa na elaboração de suas aulas, é 

lamentável que esse material não explore ao máximo todas as vertentes dos 

gêneros discursivos presentes em sua produção. 

Na Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante, todos os alunos 

possuem o livro didático de língua portuguesa. Esse suporte didático é utilizado em 

grande parte das aulas e para ser melhor aproveitado, questões extras são 

elaboradas pelos professores e atividades com recursos didáticos extras como 
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vídeos, revistas e jornais complementam os estudos com os diversos gêneros 

discursivos.  

 

2.4 LEITURA E ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 

A aquisição da leitura é o ingresso do indivíduo para a inserção no mundo 

letrado. Ler significa fazer parte desse mundo construído por inúmeros textos, de 

diferentes tipos, de incontáveis gêneros discursivos, por isso a leitura é, sem 

dúvidas, a maior ferramenta de inserção social.  

Para o melhor uso dessa ferramenta, se faz necessário o conhecimento e 

a compreensão de todas as suas características. Significa dominar mecanismos e 

estratégias de leitura, utilizar a leitura de forma consciente, de forma construtiva. 

Para, dessa forma, usufruir de sua principal potencialidade: o poder de 

transformação.  

O poder transformador da leitura surge a partir da interação do leitor com 

o texto. Interagir corresponde à compreensão plena do texto lido e às possibilidades 

de mudanças que essa leitura proporciona ao sujeito. Consiste na partilha de 

conhecimento entre o conhecimento existente e o conhecimento ora adquirido. Para 

Freire (2011, p.19), "uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa 

e se alonga na inteligência do mundo". 

É indiscutível que a escola é o espaço mais comum para a aquisição e o 

exercício da leitura, sendo assim, cabe a ela a grande responsabilidade: a formação 

de leitores. De acordo com os PCN: 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem 
atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias de 
leitura adequada para abordá-los de formas a atender a essa necessidade 
(BRASIL, 1998, p.15). 

Visando à formação de leitores proficientes, se faz necessário mudança 

de paradigma no trabalho com a leitura nas salas de aulas. Segundo os PCN (1998, 

P.15), se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos 

com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que 

experimentem e aprendam isso na escola. 
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A organização do trabalho educativo com a leitura deve proporcionar aos 

alunos atividades com a prática da leitura significativa, com propósitos e objetivos 

claros. Os PCN (1998) sugerem trabalhos de leitura que envolvam a leitura 

silenciosa, a leitura em voz alta, a leitura individual, a leitura coletiva e a leitura 

colaborativa seguida por estratégias de leitura. 

É válido salientar que o trabalho com cada uma dessas formas de leitura 

requer um planejamento prévio e varia de acordo com os propósitos almejados. 

Devendo-se considerar as características de cada turma, o ambiente de aula, o 

gênero discursivo trabalhado e o tipo de atividade a ser realizada. 

As estratégias de leitura sugeridas pelos PCN (1998, p. 68) são 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação. Segundo o documento, 

o domínio dessas estratégias possibilita a formação de leitores proficientes.   

Entendemos por estratégias de seleção a possibilidade de selecionar e 

agrupar informações consideradas relevantes para a construção do sentido do texto. 

A antecipação relaciona-se com a possibilidade de prever os fatos  de acordo com as 

pistas que a leitura do texto fornece. A inferência corresponde a habilidade de inferir 

informações através da relação das informações do texto com as informações 

internalizadas do leitor. A verificação corresponde à constatação da informação 

presentes no texto.   

Os PCN (1998, p.18) também enfatizam que é necessário refletir com os 

alunos sobre as diferentes modalidades de leitura e os procedimentos que elas 

requerem do leitor. A reflexão propõe a apropriação do conhecimento e 

consequentemente a liberdade para a sua utilização em diferentes contextos. 

Para Isabel Solé (1998), estratégias de leitura estão relacionadas à 

compreensão dos propósitos implícitos e explícitos da leitura, à relação de 

conhecimentos prévios, à classificação de informações, à consistência do conteúdo 

do texto, à revisão das informações adquiridas no decorrer da leitura do texto e à 

construção de inferências. 

Utilizaremos as estratégias de leitura sugeridas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) e por Isabel Solé (1998) juntamente com a concepção 

de leitura freiriana "a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele" (FREIRE, 2011, p. 29), na construção e 

análise desta proposta de intervenção pedagógica. 
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3 MULTILETRAMENTOS E INCLUSÃO SOCIAL 
 

“A palavra é meu domínio sobre o 
mundo”. 

(Clarice Lispector) 

 

3.1 ESCOLA CONTEMPORÂNEA: ALUNO MULTILETRADO 

 

Desenvolver estratégias para a formação de alunos multiletrados é 

desafio constante de professores de língua portuguesa nas escolas de educação 

básica. Formar indivíduos que atendam as diferentes situações e intenções de 

comunicação, compreendam a multimodalidade dos textos e o sentido pleno do 

texto, passa a ser responsabilidade vital da escola contemporânea.  

Mesmo cientes dessa responsabilidade e subsidiados por documentos 

norteadores como os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) que 

apresentam novas abordagens e novas metodologias para ensino dos novos 

letramentos, nos questionamos sobre os motivos de alunos pertencentes ao último 

ano do ensino fundamental não terem adquirido as proficiências de letramentos 

compatíveis com as exigências do mundo moderno.  

Precisamos, urgentemente, desenvolver estratégias de leituras que 

possibilitem ao aluno do final do ensino fundamental II a plena compreensão do 

sentido de textos multimodais e com isso propiciar a total inserção desse aluno na 

sociedade. A partir daí, podemos afirmar que a escola cumpriu com a sua função 

social. 

 

3.2 DO ALUNO ALFABETIZADO AO ALUNO MULTILETRADO 

 

Considerando a diversidade de textos que constituem a sociedade atual, 

é de extrema relevância o domínio de textos multimodais para a inclusão e interação 

do sujeito nessa sociedade. Interagir corresponde a ser multiletrado, compreender a 

relação e/ ou a inter-relação dos diversos textos presentes em nosso dia-a-dia como 

simplesmente ler uma charge ou um gráfico em um jornal ou em um telejornal. 

Até a primeira metade do século passado, era considerado alfabetizado 

aquele que sabia escrever o próprio nome, a partir da década de 60, a UNESCO 

https://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
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define alfabetizado como a pessoa que é capaz de ler e escrever com compreensão 

um enunciado curto e simples sobre a vida cotidiana.  

Hoje, bombardeados pelas diversas informações e pelos diversos 

suportes e gêneros discursivos que trazem essas informações, ser alfabetizado 

significa possuir habilidades bem maiores do que apenas escrever o próprio nome 

ou, simplesmente, ler e escrever um enunciado curto e simples.  Ser alfabetizado 

significa possuir a completa compreensão de todos os enunciados sejam eles curtos 

e simples ou longos e complexos, constituídos pelos diversos tipos de linguagem. 

O Grupo de Nova Londres, em 1996, cunhou um termo ou conceito novo 

o multiletramentos. Segundo o GNL, multiletramentos abrange dois “multi” – a 

multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade 

dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa. 

Entendemos "a multimodalidade ou multissemiose dos textos 

contemporâneos exigem multiletramentos [...] exigem capacidades e práticas de 

compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar" 

(ROJO, 2012, p.19). 

Como ressalta Rojo, transforma o “consumidor acrítico” em analista 

crítico: 

O trabalho da escola sobre esses alfabetismos estaria voltado para as 
possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores de 
sentidos. Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam analistas 
críticos, capazes de transformar, como vimos, os discursos e significações, 
seja na recepção ou na produção. (Rojo 2012, p.29). 

Cabe à escola, modificar sua prática para formar “multileitores”, explorar 

textos que estão além dos materiais didáticos. Trabalhar com textos diversos em 

diferentes suportes, com diferentes modalidades ou semioses. 

 

 

3.3 UMA PROPOSTA DE ENSINO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDO 

 

O avanço tecnológico proporcionou o surgimento de inúmeros gêneros e 

suportes. Cada vez mais se faz necessário novas competências leitoras para a 

interação do indivíduo na sociedade moderna. A diversidade de textos e de 

linguagens exige múltiplas habilidades de leitura, múltiplos letramentos. 
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A competência em inferir sentido em textos multimodais nos é cobrada a 

todo o momento. Interagimos com textos multimodais em atividades diárias como: 

consultar um manual de instrução, selecionar a temperatura ideal para passar ou 

lavar uma peça de roupa, manusear um caixa eletrônico, compreender uma legenda 

ou um gráfico em um livro ou em uma revista, fazer busca na internet, enviar ou 

receber mensagens através de aplicativos do celular, consultar um mapa seja para a 

procura de um endereço, seja para nos certificamos sobre a previsão do tempo ou 

selecionar produtos em encarte de supermercado.  

Imersa neste contexto, a escola não pode ignorar essa necessidade e 

precisa urgentemente repensar suas práticas de ensino, em especial de leitura e de 

escrita, visando aos multiletramentos. É importante ressaltar que o conceito de 

multiletramento, nesta proposta, refere-se à compreensão do sentido de texto 

construídos com linguagem verbal e não verbal. 

De acordo com os PCN de Língua Portuguesa (1998): 

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 (BRASIL, 1998, p. 23). 

Tendo em vista a ampliação da competência leitora dos alunos, 

construímos esta proposta de intervenção pedagógica subsidiada pelo pensamento 

de Rojo e seus estudos sobre textos multimodais ou multissemióticos e 

multiletramentos. 

Segundo Rojo (2012), as propostas de ensino devem visar aos 

letramentos múltiplos, ou aos múltiplos letramentos e devem abranger atividades de 

leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos em enfoque 

multicultural. 

As imagens e o arranjo de diagramação impregnam e fazem significar os 
textos contemporâneos – quase tanto ou mais que os escritos ou a letra. E 
isso não é de hoje. É o que tem sido chamado de multimodalidade ou 
multissemiose dos textos contemporâneos, que exigem multiletramentos. 
Ou seja, textos compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e 
que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada 
uma delas (multiletramentos) para fazer significar. (ROJO, 2012, p.19) 

Por fim, apoiamos nosso estudo nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

referentes ao Ensino e à Natureza da linguagem:  
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Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 
promover sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito 
anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar 
diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como 
cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações (BRASIL, 
1998, pág.19). 

Acreditamos que através da intervenção pedagógica proposta, construída 

a partir do modelo de sequência didática orientado por Schneuwly & Dolz (2004, 

p.97) "uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, 

de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito" e dos 

módulos didáticos, modelo de organizações didáticas sugerido pelos PCN de Língua 

Portuguesa, definidos como “sequências de atividades exercícios, organizados de 

maneira gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, apropriar-

se das características discursivas e linguísticas dos gêneros estudados” (BRASIL, 

1998, p. 88), além de possibilitar à formação de leitores multiletrados, melhoraremos 

também o desempenho dos alunos nas avaliações de larga escala, como a Prova 

Brasil e o Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará - SPAECE, pois 

acreditamos na importância do resultado dessas avaliações para o (re) 

direcionamento das políticas públicas educacionais.  
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4 METODOLOGIA  
 

“[...] ensinar é uma tarefa mágica, capaz 
de mudar a cabeça de pessoas, bem 
diferente de dar aulas”.  

(Rubem Alves) 

 

4.1 A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SILVA CAVALCANTE 

 

A Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante – EF, instituição 

pertencente à Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, está situada na Avenida 

Conselheiro Lafayette, 205, Bairro Jardim Iracema em Fortaleza/ Ceará. A escola 

ministra a Educação Básica no nível de Ensino Fundamental II, conforme a 

legislação educacional vigente, as normas e as diretrizes do sistema municipal de 

ensino.   

A cidade de Fortaleza está dividida em seis Regionais, a escola está 

localizada na jurisdição da Regional I, estando subordinada tecnicamente e 

administrativamente à Secretaria Municipal de Educação e ao Distrito de Educação 

da Regional I. 

A EM Francisco Silva Cavalcante é administrada por um núcleo gestor, 

selecionado através de concurso público, composto por um diretor, dois 

coordenadores pedagógicos e um secretário escolar.  

O quadro docente da escola é formado por 24 professores de área 

específica (dentre professores efetivos e professores substitutos), uma professora 

pedagoga especialista em educação especial, um professor readaptado lotado na 

biblioteca e uma professora readaptada lotada como apoio à gestão.   

Atualmente, estão matriculados na escola 500 alunos, divididos nos 

turnos manhã e tarde, distribuídos em dezesseis turmas. O turno manhã é composto 

de oito turmas: três sextos anos, um sétimo ano, um oitavo ano e três nonos anos. O 

turno tarde é composto igualmente de oito turmas sendo: dois sextos anos, três 

sétimos anos e três oitavos anos. 

O corpo discente da escola é formado por crianças e adolescentes com 

faixa etária de 10 a 16 anos. Grande parte mora no mesmo bairro onde está situada 

a escola ou em bairros próximos. É válido ressaltar que o município de Fortaleza é 

composto de 492 instituições municipais de ensino entre escolas municipais, escolas 
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de tempo integral, anexos, escolas especiais, centros de educação infantil e creches 

e a EM Francisco Silva Cavalcante, de acordo com a Secretaria de Segurança 

Pública, está entre as 24 escolas municipais mais críticas da cidade. Essa 

classificação se deu por conta do grande índice de criminalidade no bairro em que a 

escola está localizada e nos bairros adjacentes.   

Em 2015, a escola foi contemplada com o Projeto Ronda Escolar, uma 

parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal e a Prefeitura 

de Fortaleza que visa combater a criminalidade nas escolas e em suas mediações.  

Mesmo localizada em uma área considerada de risco, o ambiente escolar 

é muito agradável. A escola é bem vista pela comunidade e pela Secretaria de 

Educação. Os índices comprovam a qualidade da escola. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 2013, medido pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em Fortaleza, superou 

a meta prevista de 3.6 e atingiu índice de 3.8. A EM Francisco Silva Cavalcante 

atingiu índice de 4.0 superando a meta prevista para a própria escola e o índice 

atingido pelo município. 

Os alunos da E.M Francisco Silva Cavalcante, em sua maioria, cursam 

todo o ensino fundamental II na escola. Em virtude disso, escolhemos uma turma da 

série final do ensino fundamental para realizarmos esta proposta de intervenção 

pedagógica, pois entenderemos que os resultados obtidos serão o reflexo das 

práticas pedagógicas desenvolvidas na escola durante esse nível de ensino. 

A carga-horária do nono ano é de vinte horas-aula semanais. Dividida em 

quatro horas-aula de Língua Portuguesa, quatro horas-aula de Matemática, duas 

horas-aula de Ciências, duas horas-aula de História, duas horas-aula de Geografia, 

duas horas-aula de Educação Física, duas horas-aula de Inglês, uma hora-aula de 

Arte/ Literatura e uma hora-aula de Ensino Religioso. A hora-aula é composta de 55 

minutos e para a turma são ministradas quatro aulas por dia.   

As aulas, em sua maioria, são geminadas, ou seja, o professor de Língua 

Portuguesa realiza dois encontros semanais com a turma de 110 minutos cada. 

Esse é o tempo que o professor dispõe para cumprir todo o conteúdo programático 

da disciplina, fazer as intervenções pedagógicas necessárias e realizar os projetos 

da escola e da Secretaria Municipal de Educação. Dessa forma, quase não nos 

sobra tempo de realizarmos projetos referentes às necessidades da própria turma. 

Além disso, o professor deve aplicar, por bimestre, no mínimo, três avaliações de 
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aprendizagem, se necessário, três recuperações paralelas, avaliações de segunda 

chamada, avaliações diagnósticas internas e externas e simulados destinados ao 

Spaece e à Prova Brasil. 

É importante ressaltar que faltas de professores por motivo de saúde, 

licença para tratamento de saúde, licença gestante, declarações do Tribunal 

Regional Eleitoral, Júri e outros serviços obrigatórios por Lei, luto, casamento, 

nascimento de filho, convocação para serviço militar e licença prêmio não são 

computadas como aulas a recuperar do professor. Nesses casos, cabe ao núcleo 

gestor da escola desenvolver atividades com a turma para suprir a ausência do 

professor e dar continuidade ao conteúdo programático da disciplina. Em alguns 

casos, nenhum dos membros do núcleo gestor é licenciado na disciplina do 

professor ausente e, nessa situação, fica o déficit de carga-horária do aluno a ser 

suprido por professores substitutos até o final do ano letivo no período de férias e 

nos sábados letivos.  

A Secretaria de Educação Municipal nem sempre dispõe de professores 

substitutos para suprir essas ausências ou carências, sendo assim, o aluno 

efetivamente não tem a carga-horária mínima das aulas cumprida.  

Neste ano letivo, na turma do nono “C”, foram matriculados apenas quatro 

alunos novatos, quase 90% da turma é de alunos que cursaram as séries iniciais do 

ensino fundamental II na própria escola. A turma é formada por alunos dos oitavos 

anos do ano letivo de 2015. Esses alunos, oriundos da própria escola, em 2015, 

devido à ausência do professor de Língua Portuguesa por motivos diversos, tiveram 

sua carga-horária comprometida em pelo menos 40%.  

Mesmo a escola dispondo de dois coordenadores pedagógicos 

licenciados em Letras, as atividades direcionadas realizadas por esses profissionais 

não suprem a ausência do professor.  Diante desse contexto, somos levados a 

refletir sobre as reais condições de aprendizagem dos alunos. 

 

4.2 O NONO ANO "C": OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A turma do nono ano "C" é composta por 34 alunos sendo trinta alunos 

veteranos e quatro alunos novatos vindos de escolas particulares de médio porte e 

de outras escolas públicas municipais ou estaduais localizadas em outros bairros. 

Esses alunos são atraídos, principalmente, pelas possibilidades de ingresso no 
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ensino médio nas escolas públicas estaduais de ensino profissionalizante e pelo 

sistema de cotas oferecido pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica aos 

alunos oriundos de escolas públicas.  

A sala é constituída por quinze meninos e dezenove meninas. Os alunos 

em sua maioria possuem de catorze a dezesseis anos, apresentam em seu histórico 

escolar poucos casos de reprovação ou abandono e demonstram  interesse pelos 

estudos e pelas atividades escolares.   

Na turma estão matriculadas duas alunas que são acompanhadas pelo 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma aluna com laudo de Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD) e uma com laudo de Hiperatividade. A aluna com 

TGD raramente participa das aulas e demonstra bastante dificuldade de interação;  

já a aluna hiperativa participa muito das aulas, mas acaba atrapalhando bastante a 

turma com conversas paralelas e inquietação pelo excesso de atividade motora. 

O nono ano “C” está lotado no segundo piso da escola, na última das 

quatro salas que compõem o segundo piso juntamente com o nono ano "B",  o oitavo 

ano e o sétimo ano. Os nonos anos foram lotados no segundo piso, exceto o nono 

ano "A" por conter na turma uma aluna com paralisia cerebral impossibilitada de 

subir escadas. A escola não possui rampa para acessibilidade e nem elevador.    

No segundo piso, estão as salas mais reservadas, mais silenciosas e 

mais claras da escola, apesar de apresentarem graves problemas de infiltrações. 

Quando chove, a sala fica com muitas goteiras e o corredor que dá acesso à sala de 

aula fica bastante molhado. Ao lado da escola existe um campo de futebol 

pertencente a comunidade e muitas são as vezes que bolas, vindas do campo 

vizinho, atingem o telhado da escola, por isso conviver com as goteiras faz parte da 

rotina dos alunos, apesar dos esforços da gestão em tentar resolver esse problema 

antigo, ainda não tivemos grandes soluções. 

Na sala de aula, normalmente, os alunos estão sentados em filas, 

agrupados em pequenos grupos, quase sempre localizados nas margens e no fundo 

da sala. Todos os alunos da turma receberam da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

seis livros didáticos, uma agenda escolar, um kit com material escolar, além de 

fardamento, de uso obrigatório. 

A escolha do nono ano "C" para a realização desta proposta de 

intervenção pedagógica, dentre outros motivos, deu-se devido à necessidade de 
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aprimorar as competências leitoras da turma constatada em avaliações internas e 

externas pelas quais os discentes foram submetidos. 

Em relação à interpretação de textos multimodais, seja em questões 

objetivas, seja em questões subjetivas, percebemos, através da aplicação e da 

análise de avaliação diagnóstica, que essas dificuldades são mais relevantes, visto 

que as associações das múltiplas linguagens necessitam de múltiplas competências 

para compreensão plena do sentido do texto. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: A BÚSSOLA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

O ano letivo de 2016, na rede municipal de Fortaleza, começou em 26 de 

janeiro e a avaliação diagnóstica que norteia esta proposta de intervenção foi 

aplicada, com a turma do nono ano "C", na primeira quinzena de abril, pelo professor 

regente da disciplina de língua portuguesa, após a consolidação da turma.   

A avaliação foi agendada previamente e contou com a participação dos 

34 alunos que compõem a turma. Para estimular a participação efetiva dos 

avaliados, foi atribuída uma nota pelo desempenho individual de cada discente na 

avaliação e essa nota fez parte de uma das notas parciais da segunda etapa. 

Utilizamos essa estratégia para que todos os alunos fossem avaliados com a mesma 

condição de igualdade.  

A avaliação diagnóstica foi aplicada nos primeiros tempos, primeira e 

segunda aulas, e os alunos dispuseram de oitenta minutos para a realização da 

atividade. Ao iniciarmos a avaliação, foi realizada, pelo professor, uma leitura geral 

da prova seguida por alguns esclarecimentos de dúvidas apresentadas pelos alunos. 

A avaliação diagnóstica foi dividida em duas partes: a primeira parte da 

avaliação composta por cinco questões objetivas e a segunda parte composta por 

cinco questões subjetivas. As questões objetivas têm como modelo a Prova Brasil e 

a prova do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do 

Ceará (Spaece). As questões subjetivas também foram norteadas por essas 

avaliações de larga escala, mas sofreram adaptação: os itens foram retirados e em 

seu lugar foram criados espaços para o aluno escrever a sua compreensão dos 

textos de maneira subjetiva.  

Apresentaremos a seguir a primeira parte da avaliação diagnóstica com 

seus respectivos resultados e análises. Por se tratar de questões objetivas, 
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apresentaremos em percentual as respostas atribuídas a cada item. Indicaremos a 

habilidade exigida em cada uma das questões e apontaremos as justificativas das 

escolhas dos alunos ao optarem pelos diferentes distratores. 

Avaliação diagnóstica / Parte I: 1ª questão 

 Leia. 

O SUCESSO DO MANGÁ MESTIÇO 

Primeiro beijo entre os personagens é um marco na história 

em quadrinhos em versão mangá da Turma Jovem.  

São Paulo – “Maneiro… A Mônica cresceu!” Rápida como 

uma flecha, a menina saca na estante, entre centenas de 

livros, o gibi número 1 da Turma da Mônica Jovem. Fora comprado por curiosidade 

de adultos, que jamais imaginaram pudesse atrair uma criança de 7 anos. O espanto 

se renova quando ela encontra crianças num espaço de convivência. “Você leu o 

número 2? Eu já tenho”, diz a “recém-amiga” também de 7 anos.  

A história acima não é ficção e deve ter-se repetido, com variantes, em muitos 

lugares, porque ao tentar recuperar na banca a revista que a menina levara… “Ih, se 

você tem, guarde que já é raridade”, diz a vendedora. No seu estúdio, Mauricio de 

Sousa fala ao Estado sobre esse sucesso e antecipa, com exclusividade, a capa do 

número 4 que estará nas bancas no dia 22: o primeiro beijo entre Mônica e 

Cebolinha. “Mas em que condições eu não digo”, brinca.  

Para quem não se ligou, a Mônica ganhou traços de mangá — ou um 

“mestiço” entre o desenho japonês e o original — e tornou-se adolescente. Agora, 

ela é só um pouco dentucinha, nada gorducha, mas ainda tem seu coelho. Continua 

amiga da Magali que, embora gulosa, cuida da alimentação; do Cebolinha, que só 

fala “elado” quando fica nervoso, e do Cascão, que adora esportes e até toma 

banho, por causa das garotas.  

Curiosamente, adolescentes entre 12 e 16 anos, o público-alvo, foram os que 

menos gostaram. “Como típicos jovens, eles criticam tudo”, brinca o autor. Mas ele 

reconhece que a saga narrada nos quatro números iniciais da série deu uma 

“escapada” para além do planejado. E promete, sobretudo, colocar a emoção e o 

sentimento em primeiro plano na continuação da série, uma característica dos 

mangás, que seu público-alvo conhece bem.  
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FONTE: NÉSPOLI, Beth. O sucesso do… O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 2008. Caderno 

2, p. D1.  

Figura 4 – Um rosto desenhado em estilo mangá: 

 

Fonte: Google. 

1ª) As informações do texto e a observação das figuras permitem afirmar que “os 

traços de mangá” da nova Mônica são uma  

(A) cópia exata dos personagens das histórias em quadrinhos criadas pelos 

japoneses. 

(B) mistura do personagem “Mônica” com a conhecida e bem-sucedida boneca 

Barbie. 

(C) invenção do autor para a imagem da Mônica, porque a antiga já estava 

desgastada. 

(D) versão mestiça entre o desenho japonês e o original, com a Mônica adolescente. 

 

Avaliação diagnóstica / Parte I: 1ª questão 

Análise dos resultados 

 

A primeira questão da avaliação diagnóstica espera que o aluno associe 

um texto escrito em prosa e uma figura/uma imagem. Ao analisarmos as respostas 

dos alunos para a referida questão, obtivemos o seguinte resultado: 
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Quadro 1 – Respostas dos alunos à primeira questão da avaliação diagnóstica 

ITEM NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

(%) PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS ALUNOS PARA A ESCOLHA DO ITEM. 

A 6 17,64% Os alunos concluíram que o desenho da "nova 

Mônica" seria o rosto do personagem de mangá 

apresentado.  

B 3 8,82% Os alunos justificaram que o desenho do mangá, 

que para eles seria a "nova Mônica" era a mistura 

da "Mônica antiga" com a boneca Barbie, devido 

ao cabelo loiro e ao sucesso que a boneca faz até 

hoje com adultos e crianças. 

C 10 29,41% Os alunos associaram a imagem da Mônica antiga 

"que já estava desgastada" com o fragmento do 

texto “Maneiro… A Mônica cresceu!” Rápida como 

uma flecha". 

D 15 44,11% Os alunos relacionaram as informações do 

penúltimo parágrafo do texto com o "novo estilo 

mangá da Mônica".  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao investigarmos aos procedimentos de leitura adotados pelos estudantes 

que assinalaram os itens "A", "B" e "C", percebemos que esses alunos realizaram 

leituras fragmentadas e isoladas dos textos, tanto em relação as partes verbais, 

quanto em relação as partes visuais. Os alunos leram os textos de forma 

segmentada e não perceberam a unidade dos textos e nem a sociabilidade entre as 

linguagens para a construção plena do sentido. 

Constatamos também que alguns desses alunos sabiam da existência da 

revista em quadrinhos "Turma da Mônica Jovem", mas, segundo eles, nunca tinham 

visto nenhum exemplar do gênero; quase a maioria desses estudantes, nunca viu 

um mangá e outros nem sabiam o que era mangá.  
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 Avaliação diagnóstica / Parte I: 2ª questão 

  
Leia: 

Figura 5 – Revolução Verde 

 
Fonte: Revista Veja, 1999. 

2ª) A ideia principal do texto é:  

   (A) o crescimento da área cultivada no Brasil.  

   (B) o crescimento populacional.  

   (C) o cultivo de grãos.  

   (D) o sucesso da agricultura moderna. 

 

Avaliação diagnóstica / Parte I: 2ª questão 

Análise dos resultados 

 

A segunda questão da avaliação diagnóstica solicita ao aluno que 

identifique a ideia principal de um texto composto de linguagem verbal e linguagem 

visual. Apresentaremos a seguir a síntese das respostas dos alunos para a questão: 
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Quadro 2 – Respostas dos alunos à segunda questão da avaliação diagnóstica 

ITEM NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

(%) PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS ALUNOS PARA A ESCOLHA DO ITEM. 

A 10 29,41% Os alunos consideraram apenas a leitura do 

gráfico para inferir a resposta. 

B 9 26,47% Os alunos consideraram que a ideia principal do 

texto estava na parte verbal: "O sucesso da 

agricultura moderna permitiu o crescimento 

populacional".  

C 6 17,64% Os alunos consideram como ideia principal a frase 

"Desde 1950, a produção anual de grão por 

pessoa cresceu 26%" 

D 9 26,47% Os alunos associaram as informações das partes 

verbal e visual que compõem o texto para 

identificar a ideia principal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Segundo os resultados apresentados, diferente da primeira questão, o 

item que obteve o maior número de resposta, não corresponde ao item correto. 

Notamos que ao solicitarmos dos alunos a leitura e identificação do sentido de textos 

multimodais, os alunos tendem a reconhecer como mais relevantes as informações 

presentes na parte visual do texto, daí a justificativa para a marcação do item "A". 

Os itens "B" e "C" foram selecionados pelos alunos devido a facilidade de 

reconhecimento das informações explícitas, principalmente quando essas 

informações encontram-se na parte verbal do texto. 

O item "D" requer do aluno habilidades para associar as informações das 

partes verbais, inclusive do título "Revolução verde", com as informações implícitas 

geradas pela leitura do gráfico. Constatamos que essas associações requerem 

estratégias de leituras bem mais consistentes e exigem do leitor maior proficiência. A 

partir dessa constatação, compreendemos a escolha de apenas nove alunos pela 

opção correta. 
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Avaliação diagnóstica / Parte I: 3ª questão 

  

Leia a tirinha a seguir: 

Figura 6 – Tirinha Romeu e Dalila 

 

Fonte: Angeli. Folha de São Paulo, 25/04/1993. 

3ª) No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam ideia de 

(A) comoção. 

(B) contentamento. 

(C) desinteresse. 

(D) surpresa.

 
 

Avaliação diagnóstica / Parte I: 3ª questão 

Análise dos resultados 

 

A terceira questão explora a compreensão do sentido do gênero 

discursivo tirinha e utiliza do recurso da pontuação para enfatizar essa ideia. Segue 

o percentual de resposta dada a cada um dos itens da questão: 
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Quadro 3 - Respostas dos alunos à terceira questão da avaliação diagnóstica 

ITEM NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

(%) PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS ALUNOS PARA A ESCOLHA DO ITEM. 

A 5 14,70% Os alunos subtenderam que o personagem estava 

comovido porque a mulher estava triste. 

B - - --- 

C 11 32,35% Os alunos inferiram que Romeu não demonstrou 

interesse pelos sentimentos da esposa como ela 

os descreveu no segundo quadrinho.  

D 18 51,42% Os alunos acreditaram que Romeu ficou surpreso 

e feliz pelo fato de sua esposa não está com 

conjuntivite. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os resultados das respostas dadas à questão comprovam que a metade 

da turma associou o sentido da tirinha apenas com o uso comum atribuído ao sinal 

de pontuação exclamação: indicar surpresa ou espanto. As demais informações 

presentes na tirinha foram lidas de forma irrelevante e não foram consideradas como 

elementos construtores de sentido. 

Os alunos que acreditaram que Romeu estava comovido com a situação 

da esposa justificaram a resposta com a pergunta feita pelo personagem no primeiro 

quadrinho que, segundo os alunos, demonstra preocupação com a saúde da mulher. 

O item "C" foi a resposta dada pelos alunos que inferiram o sentido pleno 

da tirinha e acreditam que Romeu não está preocupado com a saúde da esposa e, 

talvez, se preocuparia um pouco se a mulher estivesse doente "fisicamente falando", 

exemplo com alguma doença física tipo conjuntivite. 
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Avaliação diagnóstica / Parte I: 4ª questão 

  
Leia o texto. 

Figura 7 – Mapa de previsão do clima 

 
Fonte: CLIMATEMPO.  

4ª) De acordo com o boletim de previsão do tempo, as temperaturas extremas 

seriam 

(A)13º e 30º. 

(B) 13º e 33º. 

(C) 17º e 32º. 

(D) 18º e 31º

 

 

Avaliação diagnóstica / Parte I: 4ª questão 

Análise dos resultados 

A quarta questão da avaliação diagnóstica foi a questão que apresentou o 

nível mais elevado de erro, dentre as questões objetivas que compõem a primeira 

parte do teste. A questão propõe a leitura e o reconhecimento de informações 

explícitas em um mapa meteorológico. A tabela contém a síntese das respostas dos 

alunos dadas ao exercício: 
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Quadro 4 – Respostas dos alunos à quarta questão da avaliação diagnóstica 

 

ITEM 

NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

(%) PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS ALUNOS PARA A ESCOLHA DO ITEM. 

A 15 44,11% Os alunos consideram como extremas apenas as 

temperaturas mínimas. 

B 5 14,70% Os alunos realizaram corretamente a leitura do 

mapa considerando todas as informações do texto. 

C 8 23,52% Os alunos realizaram a leitura parcial do mapa 

considerando os apenas a imagem da chuva.  

D 6 17,64% Os alunos consideraram leram o texto dissociando 

as informações apresentadas no mapa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Constatamos, pelas justificativas apresentadas, que a quase totalidade 

dos alunos considera como tempera extrema apenas as temperaturas mínimas. 

Exceto para os alunos que assinalaram e justificaram a escolha correta do item, 

nenhuma das justificativas faz referência à previsão da temperatura mais alta. 

Questionados sobre esse fato, alguns alunos disseram que pelas figuras 

presentes “da nuvem que indica chuva” em todas as localidades, pois nenhuma das 

localidades apresenta previsão de sol apenas. Todas elas apresentam a nuvem com 

chuva ou somente a nuvem, mas nunca só o sol.  

Além disso, constatamos também que os alunos desconsideraram as 

cores utilizadas no mapa durante a leitura e análise do texto ou quando 

consideraram as cores utilizadas, estabeleceram relações inconsistentes, pois não 

relacionaram as cores com as informações da legenda apresentada. 
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Avaliação diagnóstica / Parte I: 5ª questão 

  
Leia o texto. 

Figura 8 – Números da educação 

 
 

Fonte: REVISTA VEJA, 28/07/1999. 

 
5ª) Considerando-se os dados relativos às verbas recebidas e ao desempenho em 

matemática, nos estados, conclui-se que  

(A) há uma relação direta entre quantidade de verbas por aluno e desempenho 

médio dos alunos.  

(B) Minas Gerais teve menos recursos por aluno e apresentou baixo desempenho 

médio dos alunos.  

(C) o maior beneficiado com recursos financeiros por aluno foi Roraima.  

(D) São Paulo recebeu maiores verbas por aluno por ser o maior estado. 
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Avaliação diagnóstica / Parte I:  5ª questão 

Análise dos resultados 

 

A quinta questão propõe a leitura e a análise de uma tabela. 

Quadro 5 – Respostas dos alunos à segunda questão da avaliação diagnóstica 

 

ITEM 

NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

(%) PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS ALUNOS PARA A ESCOLHA DO ITEM. 

A 9 26,47% Os alunos apresentaram dificuldades em 

relacionar os termos "relação direta" com a 

interpretação dos resultados . 

B 5 14,70% Os alunos desconsideraram os textos verbais 

inseridos no início de cada coluna "Posição no 

ranking de estados com estados com mais 

recursos do FUNDEB" e "Posição no ranking de 

desempenho dos estados no SAEB 2003". 

C 5 14,70% Os alunos realizaram a leitura do texto de maneira 

satisfatória, correspondendo ao comando da 

questão.  

D 15 44,11% Os alunos consideraram apenas as informações 

do item e elaboraram somente comparações 

geográficas entre os estados analisados na tabela. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Percebemos, com a análise das respostas, que os alunos apresentam 

dificuldades em relacionar as diversas informações presentes no texto, ou seja, na 

grande maioria das vezes, produzem leituras parciais, considerando apenas alguns 

elementos textuais.   

Ao analisarmos os resultados da primeira parte da avaliação diagnóstica, 

percebemos que os alunos apresentaram o maior índice de acerto na primeira 

questão, 44,11%, seguido pela terceira questão com 32, 35%, a segunda e a quarta 

questões apresentaram o mesmo percentual 26,47% e a quinta questão obteve 

14,70% de acertos. Considerando o Padrão de Desempenho do Spaece os alunos, 
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com esses percentuais de acertos, estariam classificados entre os níveis Crítico e 

Intermediário. 

Avaliação diagnóstica / Parte II 

A segunda parte da avaliação diagnóstica foi constituída por cinco 

questões subjetivas que exploram do aluno a capacidade de reconhecer o sentido 

de textos pertencentes aos gêneros discursivos multimodais.  

Foram selecionamos, para essa etapa da avaliação, os gêneros 

discursivos: tirinha, charge, anúncio publicitário e cartum e solicitado aos alunos que 

produzissem um parágrafo contendo a interpretação para cada um dos textos 

apresentados. Seguem as interpretações dos alunos: 

Avaliação diagnóstica / Parte II: 1ª questão 

Figura 9 – Garfield 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 29/4/2004./. Acesso em 15/12/2015. 

 

Avaliação diagnóstica / Parte II: 1ª questão 

Análise dos resultados 

 
Ao verificarmos as interpretações da tirinha, percebemos claramente que 

alguns alunos se limitam apenas a descrever as cenas como mostram as 

interpretações a seguir retiradas das avaliações dos alunos: 
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 Aluno 1: “O rapaz fala para o gato que ele não tem ideia de tantas coisas que 

estão acontecendo no mundo”  

 Aluno 2: “A imagem mostra que o gatinho ficou assustado com oque o menino 

falou para ele”. 

 

 Aluno 3: “Garfild e uma pessoa. A pessoa fala Garfild você não faz ideia de 

que esta Acontecendo Garfield olha o jornal e fala Ainda Bem e Sai com A cara 

Assustada”.  

 

Há aluno que compreende o sentido do texto de forma contrária ao 

propósito comunicativo do autor: 

  Aluno 4: “o gato Bem contente por que o mundo ta com o monte de coisas 
acotecedo”. 

 

Avaliação diagnóstica / Parte II: 2ª questão 

Figura 10 – Charge 

 

Fonte: http://loucart.blogspot.com.br/2010/09/charge-politica-e-arquitetura.html / Acesso em 
15/12/2015. 
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Avaliação diagnóstica / Parte II: 2ª questão 

Análise dos resultados 

 

Ao explorarmos a charge, notamos que alguns alunos conseguiram inferir 

o lugar onde os personagens estão, mas não conseguiram estabelecer relação entre 

os elementos visuais e os elementos verbais do texto. São exemplos de respostas 

dadas à segunda questão: 

 Aluno 1: “eu entedi por que do lado do congresso tem uma pizzaria perto”, 

“Fala do dinheiro que todos do senado tem e que podem comprar várias pizzas no 

caso da imagem” 

 

 Aluno 2: “Eles estão passando em frente ao congresso, eles sabem que estão 

passando por ali por causa do cheiro de pizza, eles são deficientes fisuais ou seja 

isso quer dizer que as pessoas do congresso estão comendo pizza.”  

 
Outros alunos apresentaram construíram sua resposta destacando 

elementos extratextuais, mas as inferências para a construção do sentido não 

estabeleciam correspondência com a finalidade da charge:  

 Aluno 3: “Sobre a poluição”   

 

 Aluno 4: “Estão fazendo festa, com pizza, e deve ser comum”. 
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Avaliação diagnóstica / Parte II: 3ª questão 

Figura 11 – Anúncio 

 
Fonte: https://usinacomunica.wordpress.com/author/andersonzarth/page/9/Acesso em 15/12/2015. 

 

Avaliação diagnóstica / Parte II:  3ª questão 

Análise dos resultados 

 
No anúncio publicitário de um produto, a grande maioria dos alunos 

relacionou o sentido do anúncio a elementos pertencentes ao mesmo campo 

semântico da imagem como fumo, cigarro ou ao ato de fumar. Alguns interpretaram 

o anúncio associando o sentido ao suporte:  

 Aluno 1: “Fala sobre a poluição dos carros e ônibus que circulam”   

 

 Aluno 2: “A poluição dos transportes, A fumaça que solta dos carros e o 

ônibus e motos que faz muito mal a sociedade”.  

 

É importante destacar que no anúncio publicitário o texto verbal está 

escrito em norueguês e, mesmo sem compreender esse idioma, nenhum dos alunos 

considerou esse fato como algo relevante para a construção do sentido. 
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Avaliação diagnóstica / Parte II: 4ª questão 

 
Figura 12 – Campanha publicitária 

 

Fonte: http://www.aids.gov.br/campanhas/2004/38280/ Acesso em 15/12/2015. 

Avaliação diagnóstica / Parte II: 4ª questão 

Análise dos resultados 

 

No anúncio publicitário, os alunos associaram a linguagem verbal à 

linguagem visual, porém não conseguiram produzir interpretações coerentes como 

mostra os textos:  

 Aluno 1: “A imagem quer dizer que se previne não é esse tipo de igualdade 

que noisqueremos” 

  

 Aluno 2: “Ela quer que todos jovens se previna para na engravidar” 

  

 Aluno 3: “Ela esta pedindo para as mulheres se previnir”  

 

 Aluno 4: “para que previnace com tra as doenças”. 
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Avaliação diagnóstica / Parte II: 5ª questão 

 

Figura 13 – Cartum 

 

Fonte: http://domacedo.blogspot.com.br/2013_11_01_archive.html/ Acesso em 15/12/2015. 

Avaliação diagnóstica / Parte II:  5ª questão 

Análise dos resultados 

No cartum, grande parte dos alunos se restringiu a definir o sentido do 

texto com a frase “A televisão vicia”. Outros não conseguiram interpretar a crítica 

presente no cartum e como nos outros textos, limitaram-se a descrever a imagem:  

 Aluno 1: “criança assistindo televisão”  
 
 Aluno 2: “é uma criança que não sai da frente da TV”  
 

 
Significados diferentes do propósito comunicativo do cartum também 

foram atribuídos ao texto: 
  

Aluno 3: “A imagem tá querendo dizer que assistir televisão demais prejudica a 

visão”.  

Após verificarmos os textos produzidos na segunda parte da avaliação, 

levantamos algumas hipóteses para justificar a dificuldade dos alunos do nono ano 

“C” em inferir o efeito de sentido em textos multimodais: o aluno limita-se a 

descrever a imagem; o aluno lê separadamente signo verbal e signo visual; o aluno 

restringe-se a ler apenas o que está exposto sem associar o texto em questão com 

outros textos; o aluno não reconhece a multimodalidade dos textos. 

A partir da análise dos textos dos alunos e das hipóteses elencadas, 

construímos e aplicaremos com a turma uma sequência didática baseada na 

proposta de Schneuwly e Dolz, e dos PCNs de LP, com a finalidade de possibilitar a 
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criação de estratégias de leitura a fim de desenvolver nos alunos competências 

leitoras para a inserção desse aluno no mundo multiletrado. 

Consideraremos também a teoria Freiriana (2001, p. 29) "a leitura do 

mundo que precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade daquele". Vale resaltar que muito da interpretação de um texto 

depende na leitura de mundo do seu interlocutor, quanto mais amplo for o 

conhecimento de mundo do leitor maiores são as possibilidades de compreensão do 

texto.  

 

4. 4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO 

 

Norteados pelos resultados da avaliação diagnóstica aplicada, 

construímos uma proposta de sequência didática para (re)construir e (re)significar as 

aulas de língua portuguesa no nono "C" da Escola Municipal Francisco Silva 

Cavalcante.   

A esse respeito, Schneuwly e Dolz afirmam que:  

Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 
didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem que são sempre de 
dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para 
melhor conhecê-lo, melhor produzi-lo na escola e fora dela, e, em segundo 
lugar, para desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são 
transferíveis para outros gêneros. (SCHNEUWLY; DOLZ, 1999,10). 

A referida sequência didática visa primordialmente desenvolver no 

educando competências leitoras para a compreensão de sentidos dos gêneros 

discursivos multimodais por meio da análise das propriedades discursivas desses 

gêneros, da associação dos elementos verbais e elementos visuais na composição 

dos textos, da utilização de estratégias de leitura e identificação de recursos 

linguísticos adequados a determinadas situações ou intenções comunicativas 

referentes à multimodalidade dos textos.  

Os principais gêneros discursivos trabalhados nesta sequência didática 

foram a tirinha, o anúncio publicitário, a charge e o cartum. Foram trabalhados 

também os gêneros fotografia, pintura, placa de trânsito, mapa geográfico, etiqueta 

de roupa, poema concreto, rótulo nutricional, cartaz, faixa e acróstico. Na 

apresentação da sequência didática, esses gêneros foram classificados de gêneros 

discursivos de apoio.  
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A sequência didática aplicada com alunos foi construída e desenvolvida 

em cinco encontros. Em cada encontro tivemos a realização de duas aulas, cada 

aula com duração de 55 minutos, sendo assim tivemos, por encontro, o tempo médio 

de 110 minutos. Essas aulas, em sua maioria, foram realizadas nos sábados letivos 

destinados à reposição de aulas.  

A escolha dos sábados letivos foi motivada pela tentativa de reverter o 

baixo índice de frequência nesses dias. Acreditamos que a apresentação dessa 

sequência didática com atividades diferenciadas, com trabalhos desenvolvidos em 

equipes e com a utilização de recursos multimídias foi bastante atrativa para os 

alunos. Contamos em quase todas as aulas com frequência regular e participação 

satisfatória. 

Por utilizarmos recursos como computador e data show, ministramos 

grande parte das aulas na biblioteca, espaço utilizado também como sala de vídeo. 

Quando as aulas foram realizadas nesse espaço, o rendimento foi bem melhor. O 

ambiente climatizado se torna bem mais agradável, além de favorecer a 

concentração dos alunos, pois diminui consideravelmente a interferência de fatores 

externos.  

No primeiro encontro, aulas 1 e 2, buscamos despertar nos alunos a 

percepção da multimodalidade existente nos diversos gêneros discursivos presentes 

em nosso cotidiano. Escolhemos, para trabalhar, nesse encontro, dez gêneros 

discursivos: a fotografia, a pintura, a placa de trânsito, o mapa geográfico, a etiqueta 

de roupa, o poema concreto, o rótulo de um produto, o cartaz, a faixa e o acróstico. 

O nosso maior objetivo nessas aulas foi mostrar aos alunos que os 

gêneros que nos rodeiam são construídos através de múltiplas linguagens, sendo 

que há a predominância de uma ou mais linguagens de acordo com o propósito 

comunicativo de cada gênero. É valido ressaltar que, para essas aulas, elencamos 

gêneros discursivos construídos com predominância das linguagens verbal e visual. 

No segundo encontro, aulas 3 e 4, trabalhamos com o gênero discursivo 

tirinha e com o gênero discursivo anúncio publicitário respectivamente. Buscamos, 

através desses gêneros, incitar nos alunos a percepção da indissociabilidade das 

diversas linguagens para a construção do sentido do texto.  

Em relação ao gênero discursivo tirinha, ressaltamos também a relevância 

dos elementos extratextuais como os fatores históricos, sociais e culturais presentes 

na construção dos personagens. Exploramos nessa aula três personagens bem 
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conhecidas dos alunos e muito utilizadas nos livros didáticos: Mafalda de Quino, 

Calvin de Bill Watterson e Garfield de Jim Davis.    

Quanto ao estudo do gênero discursivo anúncio publicitário, acentuamos 

a necessidade de uma leitura criteriosa quanto à finalidade do anúncio e os 

elementos envolvidos nesse propósito como público-alvo, variedade linguística e 

suporte de circulação. Analisamos, nessa aula, três anúncios publicitários: dois 

anúncios de produtos e um anúncio de uma ideia.   

No terceiro encontro, aulas 5 e 6 trabalhamos com os gêneros charge e 

cartum. Buscamos, prioritariamente, despertar nos alunos o senso crítico através 

dos trabalhos de leitura e interpretação desses gêneros. 

As aulas 7 e 8 foram destinadas à realização e à correção de questões de 

interpretação de gêneros discursivos multimodais: tirinha, história em quadrinhos, 

anúncio, charge e cartum  retiradas de edições do Enem. Utilizamos esse encontro 

também para concluir as atividades das aulas anteriores.   

 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Objetivo geral: Desenvolver a compreensão leitora dos educandos, a partir do 

trabalho com os gêneros discursivos multimodais.   

Objeto de estudo e intervenção: Estratégias de leitura para a construção de 

sentidos dos textos multimodais. 

Gêneros discursivos principais: Tirinha, charge, cartum e anúncio publicitário. 

Gêneros discursivos de apoio: Fotografia, pintura, placa de trânsito, mapa 

geográfico, etiqueta de roupa, poema concreto, rótulo nutricional, cartaz, faixa e 

acróstico. 

Aspectos a serem analisados: leitura e construção de sentido de gêneros 

discursivos multimodais através da análise das propriedades discursivas desses 

gêneros; associação dos elementos verbais e elementos imagéticos participantes da 

composição dos textos; utilização de estratégias de leitura e associação de 

elementos intratextuais e extratextuais referentes à sentido dos textos em estudo.  

Público alvo: alunos do 9º ano do ensino fundamental. 

Número de aulas: 8 horas/aulas (cada aula terá 55 minutos). 
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Recursos a serem utilizados: data show, computador com acesso à internet, 

folhas de papel ofício A4, folhas de ofício A3 caneta, lápis, lápis de cores, canetas 

hidrográficas, quadro e pincel. 
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5 APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção”. 

(Paulo Freire) 

 

5.1 AULA 1: GÊNEROS DISCURSIVOS PREDOMINANTEMENTE VISUAL 

Plano de aula: aula 1 

 

Tema: A leitura de gêneros discursivos construídos predominantemente com signo 

visual.  

Objetivo: Desenvolver no educando procedimentos de leitura adequados à 

compreensão de gêneros discursivos construídos predominantemente com signo 

visual.   

Gêneros discursivos: Fotografia, pintura, placa de trânsito, mapa geográfico e 

etiqueta de roupa. 

Materiais: Data show, computador com acesso à internet, lápis e papel. 

 

Procedimentos didáticos:  

 

1º momento: 

Projeção de textos de gêneros discursivos diversos construídos 

predominantemente com signo visual: fotografia, pintura, placa de trânsito, mapa 

geográfico e etiqueta de roupa.  

2º momento: 

Discussão sobre as leituras feitas pelos alunos para cada um dos textos 

apresentados; 

Análise dos aspectos relativos à temática desenvolvida pelos gêneros 

discursivos, às formas de organização e distribuição das informações, às cores e ao 

padrão gráfico; 

Questionamentos quanto à finalidade dos textos, à modalidade 

empregada, às condições de produção e ao suporte de circulação. 

https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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3º momento: 

Divisão da turma em grupos e produção, por escrito, de legendas para 

cada um dos textos apresentados;  

Leitura compartilhada das legendas produzidas pelos grupo para toda a 

turma. 

 

 

Aula 1: descrição, intervenção e análise de resultados 

 

A primeira aula de língua portuguesa da sequência didática contou com a 

participação de 24 alunos e foi realizada no primeiro horário do turno. Normalmente 

nas aulas dos primeiros horários, antes do intervalo, as turmas estão mais tranquilas 

e mais concentradas. A aula foi ministrada na biblioteca, sala que também funciona 

como sala de vídeo. De acordo com o planejamento, estavam disponíveis o data 

show e o computador.  

Ao chegarmos, as carteiras da biblioteca já estavam distribuídas em 

círculos, conforme agendamento prévio, o que facilita a visualização dos slides, 

favorece a discussão e o trabalho em equipe. A turma foi acomodada em mesas 

redondas que comportam grupos de até seis alunos. A distribuição dos alunos dessa 

forma auxilia na construção de uma aula mais dinâmica e participativa.   

A aula começou com aproximadamente vinte minutos de atraso, pois os 

alunos dispõem de quinze minutos de tolerância para entrada na primeira aula e 

normalmente chegam no limite. É importante ressaltar que esse atraso corresponde 

a quase 40% de uma aula e esse fato ocorre praticamente todos os dias, seja na 

primeira aula, seja na terceira aula, após o intervalo.  

Iniciamos a aula com a leitura de quatro páginas do livro Eu me chamo 

Antônio (2013), de Pedro Gabriel. O livro consiste numa coletânea de frases escritas 

por Antônio, personagem de um romance que está sendo escrito e vivido, 

frequentador assíduo de bares, ele despeja comentários sobre a vida — suas 

alegrias e tristezas — em desenhos e frases escritas em guardanapos, com grandes 

doses de irreverência e pitadas de poesia.  

Essa obra é uma das mais lidas pelos alunos da escola de acordo com o 

levantamento do professor regente da biblioteca. Segundo os alunos, o livro é 

interessante porque apresenta frases conhecidas, mas ao mesmo tempo com uma 
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nova escrita, com um novo significado, o layout é divertido e o significado é 

constituído através de texto e desenhos. 

Após a apresentação dos textos de Eu me chamo Antônio, iniciamos uma 

discussão sobre as possíveis interpretações das frases e sobre os elementos que 

possibilitam essas interpretações. Muitas hipóteses foram elencadas como as frases 

se basearem em reescrita de frases já conhecidas, o uso de figuras de linguagem, a 

grafia das palavras, os recursos gráficos como o uso de negrito e o sublinhado, o 

emprego das letras maiúsculas e minúsculas, a utilização de onomatopeias, a 

disposição gráfica do texto e os desenhos presentes em algumas páginas. Todas 

essas observações subsidiavam o trabalho a ser desenvolvido com textos 

multimodais.  

Em seguida, apresentamos os slides com os textos pertencentes a 

gêneros discursivos construídos predominantemente com signos visuais. 

Trabalhamos nesse momento com cinco gêneros: a fotografia, o pintura, a placa de 

trânsito, o mapa geográfico e a etiqueta de roupa. A dinâmica ocorreu da seguinte 

forma: os textos foram apresentados aos alunos, entre a apresentação de um texto e 

outro foram realizadas procedimentos de leitura individual e coletiva e levantados 

questionamentos necessários para a compreensão do sentido dos textos relativos à 

temática, às formas de organização e distribuição das informações, às cores 

utilizadas, ao padrão gráfico, à finalidade, à modalidade empregada, às condições 

de produção e ao suporte de circulação.  

Ao serem apresentados ao primeiro texto, muitos alunos disseram já 

terem visto o referido texto em algum lugar como no facebook e no jornal. Ao serem 

questionados sobre o significado do texto, os alunos, que já o conheciam, falaram 

que era uma criança fugindo da guerra, alguns falaram sobre pessoas refugiadas, 

outros sobre outros textos que foram criados a partir daquela fotografia. Mas a 

maioria dos alunos falou que nunca tinham visto aquela imagem. Os sentidos 

atribuídos ao texto por esses alunos foram baseados somente na descrição da 

imagem, ou seja, todos os elementos extratextuais, foram desconsiderados.  

A princípio, os alunos demonstram pouco interesse pelo segundo texto. 

Nenhum, dos 24 alunos, reconheceu a autoria do quadro e se limitaram, no primeiro 

momento, a descrição da imagem através dos elementos “meninos” e “raias”. Depois 

de serem informados que o texto tratava-se de um quadro do artista plástico 

brasileiro Cândido Portinari, da coleção "Brincadeira da Infância", intitulado Meninos 
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soltando Pipas e que eles conheciam outras obras desse autor que inclusive faziam 

parte de um dos livros didáticos, foi que relações com as obras da coleção Os 

retirantes foram surgindo.  

A partir dessas relações, foi possível estabelecer comparações entre as 

obras relativas a cores, à temática, a formas utilizadas pelo autor na construção de 

seu texto. 

O sentido do terceiro texto foi facilmente inferido pelos alunos. Todos já 

tinham visto a placa de trânsito e o grito de "faixa de pedestre" ecoou pela sala. 

Todos queriam falar sobre o texto e fazer protestos porque na frente da escola tinha 

uma faixa de pedestre, mas os motoristas não respeitavam, que os carros só 

paravam para os pedestres na Avenida Beira-mar, área nobre de Fortaleza, que as 

faixas não serviam para nada, levamos um grande tempo da aula para voltarmos ao 

foco da atividade e só conseguimos a partir da construção do acordo de utilizarmos 

essa temática para a produção de outros textos em um momento mais oportuno.  

Os alunos compreenderam facilmente o sentido da placa, quando 

questionados sobre como eles tinham lido aquele texto eles responderam 

prontamente que foi através do desenho. Em seguida, perguntamos se existe 

sentido em texto construído predominantemente com a linguagem visual, como 

comprovado por eles, com a leitura da placa, por que quando deparados com a 

leitura de textos sem linguagem verbal, eles respondiam, quase sempre, que ali não 

havia texto? As respostas dos alunos constatavam que eles só reconheciam como 

texto, textos construídos apenas com a linguagem verbal.  

Para enfatizar esse conceito, exemplificamos outros textos construídos 

com outras linguagens como as cores dos semáforos, o som nos semáforos para 

deficientes visuais, a intensidade e frequência do som que também emite diferentes 

textos para os deficientes visuais, para os motoristas e para os pedestres de um 

modo geral. Os alunos ficaram reflexivos e compreenderam esse novo conceito. 

O quarto texto, o mapa geográfico, também foi facilmente lido pelos 

alunos. Rapidamente eles identificaram que se tratava do mapa do Brasil e 

questionaram o porquê do norte está pintado com a cor amarelo e o nordeste com a 

cor verde. A equipe questionadora alegava que o nordeste era para ter sido pintado 

com amarelo porque o amarelo representa o sol e o verde seria ideal para o norte 

devido a Amazônia. Outra ideia seria colorir o nordeste de azul claro, pois o azul 

lembra o mar. 
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A partir dessas observações levantamos hipóteses sobre o propósito 

comunicativo do texto. Questões como a escolha das cores, nesse texto, teria a 

mesma intenção do uso das cores no quadro do Portinari, por exemplo? Qual 

associação existiria entre o sudeste e o azul escuro? E o centro-oeste e o vermelho? 

Após esses questionamentos um aluno respondeu que a intenção das cores poderia 

ser somente para dividir as cinco regiões do país. Quase todos os alunos 

concordaram com a fala do colega. Alguns alunos discordaram, mas não 

apresentaram argumentos convincentes para que suas colocações fossem aceitas. 

Nesse momento da aula, percebemos que a falta de informações 

essências para a construção do sentido do mapa, como os conhecimentos 

geográficos, dificultaram bastante a compreensão plena do texto. Constatamos na 

produção das legendas, atividade proposta, que alguns alunos não compreendem os 

conceitos de regiões e de continentes. Não percebem a diferença entre regiões e 

pontos cardeais e essas dificuldades impossibilitaram a compreensão total do texto. 

Ao verem projetado o quinto texto, a etiqueta de roupa, os alunos ficaram 

muito inquietos procurando as etiquetas nas blusas dos colegas e isso gerou certo 

tumulto e um pouco de dispersão. Primeiro eles não reconheceram a etiqueta de 

roupa como um gênero discursivo. Alegaram que as informações apresentadas nas 

etiquetas não estão relacionadas com o produto e que utilizavam as roupas sem a 

leitura prévia da etiqueta e a roupa tinha a mesma utilidade.  

A fim de contornar a situação, buscamos compartilhar com os alunos 

algumas curiosidades sobre esse gênero. Citamos que cada pontinho no desenho 

do ferro de passar simboliza a temperatura que a roupa deverá ser passada. 

Perguntamos se alguém já havia queimado uma roupa ao passar e todo mundo 

tinha uma história para contar.  

O símbolo que indica "não usar alvejante" é frequentemente interpretado 

como "não passar" quais os motivos que levam a esse equívoco? A resposta mais 

geral foi a figura geométrica triângulo lembra um ferro de passar em pé e o xis indica 

proibido.  

A imagem “proibido secar na secadora” é lida como “proibido lavar na 

máquina” por quê? Buscamos salientar que a finalidade do gênero etiqueta de roupa 

não é orientar sobre a utilidade das peças, mas orientar o usuário sobre como 

prolongar a vida útil da roupa.  
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Ressaltamos também que a escolha dos signos visuais na composição 

desse gênero é devido ao caráter universal desses símbolos e que hoje é muito 

comum termos em nosso guarda-roupa peças importadas. Mas, mesmo com todas 

essas considerações, em sua maioria, os alunos não demonstraram muita 

empolgação com esse gênero.   

Associado ao procedimento de leitura foi solicitado aos alunos que 

escrevessem uma legenda para os textos. O primeiro questionamento sobre a 

atividade foi a definição de legenda. Foi pedido aos alunos que citassem gêneros 

discursivos conhecidos que são, normalmente, acompanhados de legendas.  

Os alunos citaram mapas e outros disseram que legenda estava 

associada à filmes. Foi questionado também sobre a extensão da legenda, se seria 

um texto curto ou longo, ou melhor, se precisaria escrever quantas linhas. Depois de 

muitas concepções, a construção mais coerente do conceito de legenda foi resumida 

na frase "é um texto explicativo da imagem".  

A partir desse conceito, aspectos relacionados a linguagem empregada 

nas legendas também foram pautas de discussão. Depois de tantas questões, os 

alunos passaram para a atividade. A atividade pôde ser realizada em trios.  

Os alunos realizaram a atividade com entusiasmo, vários fatores 

contribuíram para isso: os alunos adoram atividades em equipes, ao verificar a 

execução dos trabalhos, na equipe sempre tem um que escreve, um que responde e 

um que ler, acreditamos que é por isso que trabalhos em equipe são mais 

motivadores, porque de certa forma cada um participa com o que tem de melhor; os 

alunos adoram aulas na biblioteca, provavelmente por ser um ambiente diferente da 

sala de aula eles já ficam mais motivados; os alunos adoram aulas com recursos 

multimídias, no momento da leitura coletiva, do debate, a participação é eufórica, 

mas quando é pedido para pegar lápis e papel, a reclamação é excessiva.  

Finalizada a produção das legendas, um aluno de cada trio compartilhou 

o texto criado pela equipe com toda a turma para análise e discussão. Seguem as 

legendas produzidas pelos alunos: 

Texto 1: 
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Figura 14 – Criança encontrada morta no mar 

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09 / Acesso em abril de 2016. 

 

Equipe 1: “Uma criança aproximadamente de 2 anos foi encontrada morta dentro do 
mar ao tentar fugir da guerra.” 
 
Equipe 2: “Um homem encontra criança na Europa na beira de uma praia essa 
criança pode ser da Círia." 
 
Equipe 3: “Esse fato aconteceu quando imigrantes fugiam da Síria. O ocorrido mais 
emocionante dessa história foi essa criança achada na praia." 
 
Equipe 4: “Criança é encontrada morta em uma praia, após não sobreviver a 
atravessia do mar mediterrâneo." 
 
Equipe 5: “Garoto da Síria refugiado morre afogado durante a viajem no mar." 
 
Equipe 6: “Corpo de criança que estava fugindo da Síria foi encontrado pelo corpo 
de bombeiro." 
 
Equipe 7: “Menino de aproximadamente 3 anos de idade foi encontrado morto por 
bombeiros que vistoriavam o local a procura de refugiados da guerra na síria." 
 
Equipe 8: “Homem encontra corpo de criança na praia, tudo indica que ela estava 
fugindo da Guerra na Síria mais os pais, o bote virou e todos no bote morreram." 

Texto 2: 
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Figura 15 – As pipas 

 

Fonte: https://fotosdepipa.blogspot.com.br/2011/11/aspipasporcandidoportinari.html / Acesso em abril 
2016. 

 

Equipe 1: “Representação crianças bricando de pipa.” 
 
Equipe 2: “Candido Porttinare um grande pintor produziu um quadro famoso 
representando crianças brincando." 
 
Equipe 3: “Nesse quadro o autor mostra uma cena bastante vivida no nosso dia a 
dia." 
 
Equipe 4: “O autor transmitiu com desenhos, as nossas infância." 
Equipe 5: “O quadro de Cândido Fortinalle representa a infância de meninos no 
sertão brasileiro." 
 
Equipe 6: “O pintor Candido Portinari fez uma obra simbolizando a infância, com 
crianças se divertindo nas ruas." 
 
Equipe 7: “Pintura de um artista muito famoso chamado de Cândido Portinari retrata 
três crianças brincando de pipa, provavelmente mostrando a infância." 
 
Equipe 8: “Quadro feito por (cândido portinari) retratando a infasia, crianças bricando 
di pipa." 
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Texto 3: 

Figura 16 – Placa de sinalização 

 

Fonte: http://www.portaldasplacas.com.br/ Acesso em abril de 2016. 

 

Equipe 1: “Placa para aletar onde os pedrestem que pasar.” 
 
Equipe 2: “Uma das placas de transito e o da faixa de pedestre ou sigua na faixa de 
pedestre." 
 
Equipe 3: “Esta placa esta sinalizando que a uma faixa de pedestre mais a frente." 
 
Equipe 4: “Sinalização de transito, para sinalizar uma faixa de pedreste." 
 
Equipe 5: “A AMC reforça na fiscalização de placas de pedretes nas ruas da 
Capital." 
 
Equipe 6: “A faixa de pedestre foi criada para as pessoas que estavam andando 
saber a hora certa de passar e não ser atropelada." 
 
Equipe 7: “Placas do DPVAT se espalham pelo Brasil alertando as pessoas a 
tomarem cuidado." 
 
Equipe 8: “Placa de trasito que simboliza linha de pedestre." 
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Texto 4: 

Figura 17 – Mapa do Brasil 

 

Fonte: https://pixabay.com/pt/brasil-geografia-mapa-regi%C3%A3o-153889/ Acesso em abril de 2016. 

 

 
Equipe 1: “O mapa do Brasil e os continentes.” 
 
Equipe 2: “O mapa do Brasil e dividida em quatro partes norte, sul, leste, oeste." 
 
Equipe 3: “O mapa geopolítico representa os tipos de cada clima predominante." 
 
Equipe 4: “O mapa brasileiro dividido entre as suas cinco regiões, cada uma 
representada por uma cor." 
 
Equipe 5: “O texto acima mostra as cores das Regiões Brasileiras." 
 
Equipe 6: “ Essa imagem mostra o mapa geopolítico e cada cor representa as cinco 
regiões." 
 
Equipe 7: “Fotografia do Brasil é mostrada com suas regiões de cores diferentes 
representando alguma coisa." 
 
Equipe 8: “Mapa do Brasil com cada parte simbolizado por cores." 
 

 

Texto 5: 

Figura 18 – Símbolos nas etiquetas 

 

Fonte: https://www.omo.com.br/lavanderia/o-que-as-etiquetas-das-roupas-querem-dizer/ Acesso em 
abril de 2016. 



67 

 

Equipe 1: “É uma etiqueta demostrando os cuidados que deveríamos ter nas 
roupas.” 
 
Equipe 2: “Os sinais ou simbolos da etiquetas de roupas são para ajuda a conserva 
o produto." 
 
Equipe 3: “Representa uma etiqueta de roupa." 
 
Equipe 4: “Entiqueta de roupa com instruções de uso." 
 
Equipe 5: “As lojas de roupas estão reforçando nas etiquetas de seus produtos." 
 
Equipe 6: “Representa o que não pode ser feito com as roupas." 
 
Equipe 7: “A imagem mostra símbolos muito vistos em algumas roupas alertando os 
donos do  
que usar e o que não usar." 
 
Equipe 8: “Símbolos de etiquetas que simbolizam o que você pode ou não fazer com 
a pessa de roupa ou produto." 

 
 

A aula foi considerada satisfatória visto que os objetivos propostos foram 

quase que completamente atingidos. É motivador constatar que os alunos estão 

construindo uma consciência leitora através da reflexão dos elementos que 

compõem os textos e é essa consciência que forma leitores fluentes e críticos.  

 

 Quadro síntese da aula 1: 

Iniciamos a aula com a leitura de uma das obras mais lidas pelos alunos 

este ano: o livro Eu me chamo Antonio, pois de acordo com os PCN (1998, p. 17), 

consiste em uma das condições para o trabalho com a leitura "Dispor de uma boa 

biblioteca na escola" e partilhar a leitura das obras pertencentes ao acervo escolar é 

de fundamental importância para proporcionar um ambiente leitor. Em seguida, 

foram apresentados cinco textos de gêneros discursivos construídos 

predominantemente com a linguagem visual: fotografia, pintura, placa de trânsito, 

mapa geográfico e etiqueta de roupa. Esses textos foram expostos e, entre a 

exibição de um texto e outro, foram adotados os procedimentos de leitura, sugeridos 

pelos PCN (1998), leitura individual silenciosa, leitura em grupo e leitura colaborativa 

seguidos pelas estratégias de leitura de Solé (1998) de relacionar à compreensão 

dos propósitos implícitos e explícitos e à relação de conhecimentos prévios para a 
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compreensão dos textos. Além disso, foram levantadas hipóteses sobre o gênero 

discursivo do texto, o propósito comunicativo, as relações intertextuais e entre as 

múltiplas linguagens presentes nos textos selecionados. Por fim, foi solicitado aos 

alunos que, em equipe, produzissem uma legenda para cada um dos textos. Os 

resultados da aula foram considerados satisfatórios, visto que os objetivos propostos 

foram quase que plenamente atingidos.   

 

5.2 AULA 2: GÊNEROS DISCURSIVOS PREDOMINANTEMENTE VERBAL 

Plano de aula: aula 2 

 

Tema: A leitura de gêneros discursivos construídos predominantemente com signo 

verbal.  

Objetivo: Desenvolver no educando a prática leitora através de procedimentos de 

leitura adequados à compreensão de gêneros discursivos construídos 

predominantemente com signo verbal.   

Gêneros discursivos: Poema concreto, rótulo nutricional, cartaz, faixa e acróstico.   

Materiais: Data show, computador com acesso à internet, lápis, borracha, lápis de 

cores e canetas hidrográficas. 

 

Procedimentos didáticos:  

1º momento: 

Projeção de textos de gêneros discursivos construídos 

predominantemente com signo verbal: poema concreto, rótulo nutricional, cartaz, 

faixa e acróstico;  

2º momento:  

Leitura compartilhada dos textos apresentados;  

Análise dos aspectos relativos às temáticas desenvolvidas pelos gêneros 

discursivos, às formas de organização e  distribuição das informações, às cores e ao 

padrão gráfico.  

Questionamentos quanto aos gêneros textuais, à finalidade dos textos, à 

modalidade empregada, às condições de produção e ao suporte de circulação. 
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3º momento: 

Divisão da turma para a produção de texto construído predominantemente 

com signo visual a partir das temáticas desenvolvidas nos textos analisados;   

Exposição dos textos nas dependências da escola.     

 

Aula 2: descrição, intervenção e análise de resultados 

 

A segunda aula da sequência didática foi um complemento da primeira. 

Pelo fato das aulas serem geminadas, a turma permaneceu na biblioteca e manteve 

a mesma frequência, 24 alunos. Apesar de continuarem no mesmo espaço, os 

alunos já estavam um pouco mais agitados.  

Iniciamos a aula com a explicação de que exporíamos cinco textos e que 

primeiramente os alunos deveriam realizar uma leitura individual e silenciosa dos 

textos a fim de compreender o sentido de cada um deles. Em seguida, pedimos aos 

alunos para identificar, através dos elementos presentes nos textos, os gêneros 

discursivos predominantes. Por fim, solicitamos que levantassem hipóteses sobre o 

suporte de circulação de cada gênero discursivo apresentado. 

O primeiro texto a ser exposto foi o poema concreto. 

Figura 19 – Poema concreto 

 

Fonte: https://caminhopoetico.wordpress.com/page/6/ Acesso em abril de 2016. 

Os alunos gostaram do texto e logo associaram as formas da vogal "o" 

com os olhos fechando de sono, mas não conseguiram identificar o gênero 

discursivo. Ao serem questionados sobre o suporte de circulação do gênero, os 

alunos, a princípio, não souberam identificar o suporte, mas, após uma breve 

explanação do conceito de suporte de circulação de gênero, os alunos rapidamente 

citaram como suporte livros e livros de poemas. 
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É válido considerar que durante as aulas, foi necessário reconstruir o 

conceito de gênero discursivo diversas vezes, pois os alunos ainda se limitavam a 

reconhecer como gêneros discursivos textos construídos em prosa e exclusivamente 

com a linguagem verbal, sendo os principais representantes os gêneros crônica e 

conto. 

Os alunos também utilizavam como sinônimo gênero discursivo e gênero 

textual, percebemos que a nomenclatura gênero textual era bem mais familiar para o 

aluno. Ao serem questionados sobre qual seria o gênero textual do terceiro texto, o 

cartaz, imediatamente eles o identificaram, mas ao serem indagados sobre qual 

seria o gênero discursivo do mesmo texto, eles não responderam com a mesma 

segurança e precisaram de bem mais tempo para formular a resposta. 

O segundo texto, o rótulo nutricional, foi de fácil identificação. 

Figura 20 – Rótulo nutricional 

 

Fonte: http://erimpress-etiquetaserotulos.blogspot.com.br/2011/06/o-significado-dos-itens-na-
tabela.html. Acesso em abril 2016. 

 

Os alunos, em sua maioria, reconheceram o gênero discursivo rótulo 

nutricional primeiramente pelo padrão gráfico do texto e em seguida pelas 

informações apresentadas. Diversas hipóteses sobre o suporte de circulação foram 

elencadas: caixa de leite, pote de margarina, pacote de biscoito, mas a leitura de 

uma informação presente no rótulo descartou essas hipóteses e originou hipóteses 

mais coerentes, a frase "Porção de 60g (fatia média)". A partir da leitura dessa 

informação, os alunos indicaram como suporte uma embalagem de fatia ou um 

pacote de pão de fôrma. 

O terceiro gênero discursivo, o cartaz. 
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Figura 21 – Gênero discursivo cartaz 

 

Fonte: http://www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/em-cartaz-a-copa-das-copas. Acesso em abril de 
2016. 

  

O gênero discursivo cartaz é bem comum na esfera escolar e muito 

utilizado em seminários. Os alunos logo reconheceram esse gênero discursivo e o 

contexto de produção: a Copa do mundo no Brasil. Destacamos, nesse momento, a 

importância do contexto para a compreensão do sentido do texto e que muitas vezes 

o sentido de alguns textos não é compreendido porque, ao realizarmos a leitura do 

texto, consideramos apenas os seus elementos textuais.  

Algumas características desse gênero discursivo foram destacadas como 

a extensão das frases, as cores, o tamanho da letra, o tipo de letra e comparadas 

com os cartazes construídos pelos alunos nos trabalhos escolares: textos longos, 

cartazes escritos com grafite, letras pequenas, quase ilegíveis. Discutimos também 

se o cartaz é um gênero ou um suporte.  

Na Semana científico-cultural da escola, uma das atividades propostas 

aos alunos é a construção de um acróstico sobre a temática escolhida pela turma, 

normalmente os alunos constroem esse acróstico em cartolinas e a dúvida era: 

nesse caso, o cartaz é um gênero ou um suporte? Explicamos que, nesse caso, o 

gênero produzido é um acróstico e o material utilizado é a cartolina ou o papel 

madeira que também pode ser utilizado em outros gêneros como o cartaz, o poema, 

a canção.  

Foi muito interessante a reflexão feita pelos alunos, mas explicar esses 

dois conceitos é tarefa  complexa, pois os alunos querem respostam prontas e 

precisas para as dúvidas e sentem dificuldades para entender que as respostas 

podem variar de acordo com o contexto.  
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Para facilitar a explicação, exploramos outro gênero trabalhado na 

Semana científico-cultural, o folder, e, considerando a familiaridade da turma com o 

gênero, explicamos que esse gênero é um exemplo de gênero discursivo que 

também pode ser utilizado como suporte de textos.  

Complementamos a explanação com a seguinte situação: o folder pode 

ser suporte, por exemplo, da propaganda da farmácia que financiou as cópias dos 

folders de uma determinada turma, mas se esse folder for fixado no mural da escola, 

transforma o mural em suporte do folder.  

Nesse momento, os alunos reclamaram bastante, pois acharam muitas 

informações e muito complicada essa diferenciação de gênero e de suporte, mas 

acreditamos que os alunos compreenderam bem esses dois conceitos, pois não 

apresentaram dificuldades na leitura e na compreensão do texto seguinte.  Depois 

do cartaz, passamos para o acróstico a fim de facilitar a explicação de gênero e 

suporte. 

O acróstico, o quarto gênero discursivo trabalhado.  

Figura 22 – Gênero discursivo acróstico 

 

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-790674592-camiseta-jovem-essa-e-sua-unica-saida. 
Acesso em abril de 2016. 

 

Ao lerem o quarto texto, o acróstico, os alunos inferiram facilmente o 

gênero discursivo e o suporte de circulação.  Nesse momento instigamos os 

alunos com a afirmação de que nós também somos suportes de textos. A partir 

dessa constatação, passamos a analisar os textos presentes nos sapatos dos 

meninos. Na sala tínhamos uma diversidade de textos presentes nessa variedade de 

representante do mesmo suporte: o tênis. Os alunos gostaram desse novo 

conhecimento e reconheceram determinados textos como representantes de classes 

sociais específicas. 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-790674592-camiseta-jovem-essa-e-sua-unica-saida
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O quinto gênero discursivo, a faixa.  

Figura 23 – Gênero discursivo faixa 

 

Fonte: http://www.atribunamt.com.br/2009/12/comerciante-inova-em-protesto-contra-dengue/. Acesso 
em abril de 2016. 

 

Na leitura do quinto texto, o que mais chamou a atenção dos alunos foram 

as cores utilizadas. Todos os alunos já tinham visto faixas, mas não sabiam que 

faixa também era um gênero discursivo.  

Na entrada da escola, existe uma faixa, perguntamos aos alunos sobre a 

intenção dessa faixa e eles responderam "parabenizar a aluna Thainá por ter 

passado no IFCE", indagamos aos alunos sobre o propósito comunicativo da faixa 

apresentada no slide e eles responderam, depois de explicações complementares, 

que a propósito era protestar sobre os casos de dengue. A construção do sentido da 

faixa foi rapidamente elaborada pela turma. 

Propomos à turma a construção de um gênero discursivo, construído 

predominantemente com a linguagem visual, com uma das temáticas abordadas nos 

textos apresentados. Os alunos reclamaram bastante sobre a atividade, o principal 

argumento foi "não saber desenhar".  

Sugerimos então a construção de quatro equipes de seis componentes ao 

invés de oito equipes de três componentes para a execução da atividade. Depois de 

muitas reclamações, as atividades foram realizadas. Infelizmente não houve tempo 

para a conclusão e socialização dos textos. 

Os alunos produziram os textos e, como solicitado, indicaram ao qual 

temática os textos faziam referência. 

  

http://www.atribunamt.com.br/2009/12/comerciante-inova-em-protesto-contra-dengue/


74 

 

 Equipe 1: “Texto referente ao poema concreto SONO". 

Figura 24 – Texto referente ao poema concreto Sono 

 

Fonte: Equipe 1. 

 Equipe 2: “Texto referente ao acróstico JESUS". 

Figura 25 – Texto referente ao acróstico JESUS 

 

Fonte: Equipe 2. 
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Equipe 3: “Texto referente ao cartaz: QUEREMOS ESCOLAS E HOSPITAIS NO 

'PADRÃO FIFA”. 

Figura 26 – Texto referente ao cartaz 

 

Fonte: Equipe 3. 

Equipe 4: “Texto referente ao acróstico JESUS". 

 

Figura 27 – Texto referente ao acróstico 

 

Fonte: Equipe 4. 

As produções corresponderam parcialmente à proposta apresentada, pois 

os alunos produziram os textos, mas, com exceção das produções das equipes 2 e 

3, o quadrinho e a charge, os textos produziram não estabelecem relações diretas 

com os gêneros discursivos citados. Para melhor rendimento, a atividade de 

produção pode ser realizada através de recorte e colagem. 

No planejamento da atividade, solicitamos à coordenação o empréstimo 

de quatro notebooks com acesso à internet. Programamos utilizar a internet para a 
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busca de imagens e a partir daí produzirmos os textos, pois o argumento utilizado 

pelos alunos de "não saber desenhar" já era previsível, mas infelizmente o sinal da 

internet da escola não foi encontrado na biblioteca. Sendo assim, a utilização desse 

recurso foi inviabilizada. 

 

 Quadro síntese da aula 2: 

Iniciamos nosso encontro expondo o objetivo principal da aula: identificar 

o sentido de cada um dos textos apresentados. Realizamos os procedimentos de 

leitura norteados pelos PCN (1998): leitura individual, leitura em grupo e leitura 

colaborativa para subsidiar a construção do sentido dos textos, além disso, 

realizamos intervenções sobre o gênero discursivo e propriedades discursivas dos 

gêneros de acordo com a perspectiva Bakhtiniana (1997) e sobre as múltiplas 

linguagens ou multisemioses dos textos subsidiados por Rojo (2012). Concluímos a 

aula com uma proposta de produção escrita. O objetivo principal da aula foi atingido, 

mas o objetivo secundário, a produção textual, não foi totalmente realizado.  

 

5.3 AULA 3: GÊNERO DISCURSIVO TIRINHA 

 

Plano de aula: aula 3 

 

Tema: O gênero discursivo tirinha. 

Objetivo: Reconhecer as características do gênero discursivo tirinha como 

elementos essências para a construção do sentido.   

Gênero discursivo: Tirinha. 

Materiais: Quadro, pincel, data show e computador com acesso à internet. 

 

Procedimentos didáticos:  

1º momento: 

Sondagem do conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero discursivo 

tirinha. Construção de uma roda de conversa sobre as características do gênero.    
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2º momento: 

Algumas tirinhas selecionadas pelo professor serão expostas para a 

leitura e análise da turma. Será proposto aos alunos que observem se as 

características elencadas por eles estão presentes nos textos apresentados. 

 3º momento: 

Os alunos, coletivamente, construirão comentários contendo a 

interpretação das tirinhas lidas e explicitarão quais elementos contribuíram para a 

construção do sentido.   

 

Descrição da aula 3 

 

O objetivo principal da terceira aula da sequência didática foi explorar o 

sentido de textos pertencentes ao gênero discursivo tirinha através das 

características desse gênero. A terceira aula foi ministrada na biblioteca e contou 

com a participação de 26 alunos. A aula foi realizada no terceiro tempo, após o 

intervalo. O rendimento das aulas após o intervalo é inferior ao rendimento das 

primeiras aulas, pois os alunos estão bem mais agitados e perdemos muito tempo 

para iniciar as aulas devido a demora no retorno à sala de aula. 

Iniciamos a aula com vinte minutos de atraso, além do atraso no retorno 

do intervalo, a turma precisou pegar os materiais escolares na sala para levá-los à 

biblioteca e até todos se acomodarem e fazerem o silêncio necessário para o início 

da aula levou muito tempo. Explicamos aos alunos que daríamos sequência aos 

estudos com textos multimodais. Relembramos alguns tópicos e gêneros discursivos 

trabalhados nas aulas anteriores e destacamos que o gênero trabalhado na aula 

seria tirinha. 

Primeiramente criamos uma roda de conversa a fim de sondar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero discursivo tirinha. O primeiro 

aspecto a ser citado foi os personagens: Mônica, Menino Maluquinho, Garfield e 

Mafalda. Depois os alunos citaram as linguagens: linguagem verbal e visual, 

linguagem mista; os balões: balões de fala, balões de pensamento; balões de grito; 

as expressões: expressão corporal e expressão facial. Continuamos questionando 

os alunos sobre as legendas, os tipos de letra, as cores, o suporte de produção e de 

circulação do gênero, quem é o provável público-alvo, quem escreve; qual o 

propósito comunicativo. 
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Aproveitamos o momento para explicar aos alunos a diferença entre o 

gênero discursivo tirinha e o gênero discursivo história em quadrinhos. Os alunos 

citaram que a diferença estava na quantidade de quadrinhos, no tamanho da 

história. Destacaram também que as tirinhas vêm em livros e as histórias em 

quadrinhos vêm em revistas em quadrinhos. 

Após as explicações, questionamos qual dos gêneros era mais lido por 

eles se a tirinha ou a história em quadrinhos. Os alunos, em sua maioria, 

reponderam as tirinhas e justificaram que esse gênero está mais presente nos livros 

didáticos. Alguns alunos disseram que liam histórias em quadrinhos de super-heróis 

e outros da coleção Turma da Mônica Jovem.  

Vale ressaltar que a biblioteca da escola possui muitos exemplares de 

revistas em quadrinhos para empréstimo, mas poucos alunos alugam esse material. 

As revistas mais lidas são as da coleção Turma da Mônica Jovem e os principais 

leitores são os alunos dos sétimos e dos oitavos anos com faixa etária entre 12 a 14 

anos.  

Os alunos demonstraram um bom conhecimento sobre o gênero. 

Disseram que gostavam de ler tirinhas e que caiam muitas questões de tirinha nos 

simulados que estavam fazendo (os simulados são preparatórios para a Prova do 

Spaece). No geral, achavam "as questões que exploram esse gênero fáceis, mas 

algumas eram complicadas". Uma aluna citou que em uma das questões de um dos 

simulados, marcou uma questão errada porque desconsiderou a expressão facial do 

personagem na interpretação do texto.  

Antes de projetarmos os textos, pedimos que inicialmente os alunos 

realizassem a leitura individual de cada tirinha e analisassem quais as 

características elencadas anteriormente estavam presentes em cada exemplar. Em 

seguida, em equipes de cinco componentes, os alunos deveriam listar quais os 

elementos que mais contribuíram para a construção do sentido nos textos. 

Projetamos o primeiro texto para leitura e análise, a tirinha da Mafalda.  
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Figura 28 – Mafalda 

 
Fonte: http://clubedaamfalda.blogspot.com/ Acesso em abril de 2016. 

Os alunos riram e as primeiras falas eram sobre o "temperamento" da 

personagem. Mafalda foi classificada como "stressada", "encrenqueira", "não leva 

desaforo pra casa". Daí surgiu a reflexão sobre um dos principais elementos 

responsáveis pelo sentido das tirinhas: os personagens e suas características. 

Fizemos um breve histórico sobre o contexto de criação da personagem 

Mafalda, de Quino, e tentamos estabelecer relações com a personagem Emília, de 

Monteiro Lobato. Os alunos, a princípio, não conseguiram realizar essas 

comparações. Após algumas intervenções, os alunos perceberam que algumas 

atitudes são próprias de determinados personagem e se substituíssemos Mafalda, 

por Magali, de Maurício de Sousa, por exemplo, o texto perderia ou mudaria o 

sentido. Os alunos acrescentaram que algumas atitudes de Mafalda se 

assemelhavam com as atitudes da personagem Mônica, também criação de 

Maurício de Sousa. 

A etapa seguinte foi o registro das possíveis interpretações das tirinhas 

com destaque para os elementos que subsidiaram essas interpretações. Em 

decorrência do dinamismo da aula, o sentido global dos textos foi construído 

coletivamente e os alunos registraram, em equipes, quais elementos contribuíram 

para essa construção.  

Seguem os textos produzidos pelos alunos: 
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 Sentido global do texto construído coletivamente: 
  

"Mafalda está lendo um livro de história e fica com raiva porque os vilões das 
histórias infantis sempre perseguem as crianças". 

 
 Elementos que possibilitaram essa interpretação: 
 
Equipe 1: “Mafalda está calma (balão de pensamento) e depois com raiva, 
percebemos pela expressão corporal, facial e as palavras em questão estão em 
negrito ou destacada (Irritação).” 
 
Equipe 2: “Mafalda está com raiva e o que ajuda o significado da tirinha é por causa 
dos balões, da expressão facial e também corporal." 
 
Equipe 3: “A espresão facial de Mafalda, os balões e as letras." 
 
Equipe 4: “As expressões faciais, o modo da letra e os balões." 
 
Equipe 5: “Por conta das nuvens de pensamento, da expressão facial e as letras." 
 

 

Partimos para a leitura do segundo texto, a tirinha de Calvin.  

Figura 29 – Calvin 

 

Fonte: http://gaby-cardozo.blogs.sapo.pt/2012/06/ Acesso em abril de 2016. 

 

Apesar de, no primeiro momento, o personagem não ser lembrado pelos 

alunos, todos já tinham lido tirinhas de Calvin, principalmente no livro didático de 

língua portuguesa. Calvin foi descrito pelos alunos como um menino de 

aproximadamente oito anos, o elemento que contribuiu para a construção dessa 

hipótese foi a companhia de seu amigo imaginário, o tigre de pelúcia. Além disso, 

Calvin foi considerado ingênuo, mas algumas vezes bastante esperto.  

Construímos a interpretação coletiva do texto, percebido como de fácil 

interpretação, mas o elemento "humor" não apresentou, para os alunos, relevância. 

Apesar dos alunos terem achado o texto engraçado, eles não reconheciam o 
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"humor" como parte essencial para a construção de sentido de alguns textos. 

Acrescentamos em nossa análise mais um elemento a ser considerado na leitura e 

interpretação de tirinhas: o humor.   

 

 
 Sentido global do texto construído coletivamente: 
  

"Calvin está em dúvida se entra em casa ou não porque sabe que fez uma coisa 
errada". 

 
 Elementos que possibilitaram essa interpretação: 
 
Equipe 1: “Calvin está indeciso se faz algo que não deve, ou seja obedece ordens. 
Percebemos pela expressão facial e o modo de destaque das palavras.” 
 
Equipe 2: “Calvin está em dúvida e mostra pelo jeito de escrever as palavras, a 
expressão dele e o cenário." 
 
Equipe 3: “São importantes o destaque das cores preto e branco, do lugar a onde 
acorreu (casa) e a dúvida." 
 
Equipe 4: “Expressões faciais, o posicionamento das letras e os balões." 
 
Equipe 5: “A expressão facial, as letras e as imagens apresentadas." 
 

 

O terceiro texto, a tirinha de Garfield: 

Figura 30 – Garfield 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/ Acesso em abril de 2016. 

Na leitura da terceira tirinha, do personagem Garfield, os alunos já 

apresentaram um pouco mais de cautela na construção do sentido do texto. 

Notamos que os elementos características do personagem e humor, que foram 

anteriormente desconsiderados pelos alunos, passaram a ter significância. Os 
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alunos construíram o sentido global do texto e perceberam o tom humorístico "a 

piada que tem no final do quadrinho". 

 

 
 Sentido global do texto construído coletivamente: 
  
"Garfield quer matar a aranha só por maldade e desiste porque a aranha sabe onde 

tem chocolate. ". 
 
 Elementos que possibilitaram essa interpretação: 
 
Equipe 1: “Garfield apresenta expressão facial de desânimo e maldade.” 
 
Equipe 2: “Garfield é mau, percebemos pela expressão facial dele, o jeito dele falar 
também e os balões que ajudam bastante." 
 
Equipe 3: “ A espresão facial e da previsão da comida, balões e comunicação." 
 
Equipe 4: “Expressões faciais, o modo do balão de pensamento e a piada que tem 
no final do quadrinho (sarcasmo)." 
 
Equipe 5: “Os balões de pensamento, os personagens e as expressões faciais." 
 

 

As equipes três e quatro reconheceram as características do 

personagem, faminto e sarcástico, como  elementos essências para a construção do 

sentido do texto. Foram destacados também elementos como o uso de balões de 

pensamentos por se tratar de um animal como personagem da tira. 

A terceira aula teve seu objetivo alcançado. Notamos claramente um 

avanço nos procedimentos de leitura adotados pelos alunos na construção do 

sentido das tirinhas apresentadas. Os elementos extratextuais, inicialmente 

desprezados, passaram a ser considerados como essências no processo de 

construção de sentido.  

Ao finalizarmos as considerações sobre o gênero discursivo tirinha, 

destacamos que os elementos extratextuais devem ser considerados na 

interpretação de muitos outros gêneros discursivos, assim como os elementos 

personagens, cores, formas, público-alvo, suporte de circulação e propósito 

comunicativo.  
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 Quadro síntese da aula 3: 

A terceira aula foi iniciada com a retomada dos tópicos trabalhados nas 

aulas anteriores referentes aos recursos que possibilitam a inferência do sentido em 

gêneros discursivos multimodais. Construímos uma roda de conversa e partimos 

para a sondagem do conhecimento de mundo, guiados pela teoria Freiriana (2011), 

a fim de elencar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero discursivo 

tirinha. Exibimos três exemplares do gênero e realizamos os procedimentos de 

leitura adotados pelos PCN (1998), leitura e individual e leitura colaborativa. 

Utilizamos a estratégia de Solé (1998) de relacionar conhecimentos prévios e 

propomos a construção, em equipe, de parágrafos contendo a finalidade de cada um 

dos textos lidos e os elementos que subsidiaram essas conclusões. Os objetivos da 

aula, através da utilização de estratégias leitoras, foram plenamente atingidos. 

 

5.4 AULA 4: GÊNERO DISCURSIVO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

 

Plano de aula: aula 4 

 

Tema:  Leitura e construção de sentido: gênero discursivo anúncio publicitário. 

Objetivo: Construir estratégias de leitura para a construção do sentido de textos 

pertencentes ao gênero discursivo anúncio publicitário.   

Gênero discursivo: Anúncio publicitário. 

Materiais: Data show, computador, folha, lápis, borracha, cartolina, lápis de cor e 

canetas hidrográficas. 

 

Procedimentos didáticos:  

 

1º momento: 

Anúncios publicitários, selecionados pelo professor, serão expostos aos 

alunos para leitura e interpretação. 

2º momento: 

Os alunos realizarão uma leitura compartilhada e, em seguida construirão, 

em equipe, um parágrafo contemplando o propósito comunicativo de cada um dos 

anúncios apresentados.   
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3º momento: 

Os alunos construirão um anúncio publicitário com temáticas relevantes a 

comunidade escolar. Esses anúncios serão afixados nos corredores da escola.   

 

Descrição da aula 4 

 

Iniciamos a quarta aula da sequência didática apresentando o gênero 

discursivo anúncio publicitário. Explicamos que esse gênero discursivo foi 

selecionado para o nosso trabalho com textos multimodais devido à riqueza de 

elementos envolvidos em sua construção.  

Explanamos aos alunos as etapas da aula: primeiramente 

apresentaremos três anúncios publicitários para leitura individual, em seguida,  

realizaremos uma leitura coletiva acompanhada da construção de um parágrafo 

contemplando o propósito comunicativo de cada um dos anúncios com destaque 

para os aspectos que mais chamaram a atenção das equipes. Na última etapa, 

elaboraremos um anúncio publicitário com temáticas referentes à comunidade 

escolar para exposição nas dependências da escola.  

Propusemos aos alunos a identificação do propósito comunicativo de 

cada texto por considerar que a partir do reconhecimento desse elemento os alunos 

estariam formulando o sentido de cada anúncio. 

O primeiro anúncio publicitário apresentado foi o anúncio dos chocolates 

Lacta: 

Figura 31 – Anúncio publicitário 

 
Fonte: http://diarioconspiratorio.blogspot.com.br/2011/06/como-analisar-um-anuncio.html. Acesso em 
abril de 2016. 
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Ao serem apresentados ao primeiro anúncio, anúncio dos chocolates 

Lacta, os alunos demonstraram muita euforia, associaram imediatamente o anúncio 

com a fome que, segundo eles, estavam sentindo, um dos alunos escreveu como 

propósito comunicativo do texto "fazer raiva porque você está com fome e vê o 

chocolate, dá raiva". A fim de contornar a euforia e tornar a aula mais dinâmica, 

pedimos a um dos alunos que realizasse a leitura do anúncio e, como de costume, o 

aluno se limitou a ler somente o texto verbal.  

A partir dessa leitura, da parte verbal do texto, solicitamos aos alunos que 

desconsiderassem a linguagem visual e construíssem as seguintes hipóteses: 

apenas com a parte verbal do anúncio "5 novidades para deixar você de boca 

aberta. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. " seria possível inferir a 

qual produto o texto se referia? Por quê? Qual seria a importância da linguagem 

visual? Uma linguagem se sobrepõe a outra? Qual seria a função das duas 

linguagens? 

Após os questionamentos, os alunos concluíram que o texto precisava 

das duas linguagens para ter seu sentido completo e que uma linguagem não era 

mais importante do que a outra, e completaram dizendo que "se tirássemos o texto 

verbal, também não compreenderíamos o anúncio". 

Perguntamos aos alunos qual seria o público alvo do texto e a esse 

questionamento sugiram várias respostas: "todo mundo", "as crianças", "todo mundo 

que gosta de chocolate", "todas as crianças e adolescentes"; em seguida 

perguntamos qual o provável suporte do anúncio e os alunos responderam: "revistas 

e jornais". Questionamos se não poderia ser um ônibus ou um outdoor, e os alunos 

responderam que sim, mas com um pouco de receio.  

Outro aspecto a ser analisado foi a linguagem. Buscamos refletir sobre o 

efeito das frases curtas "Aberta. Fechada. Aberta." os alunos associaram ao ato de 

comer, de mastigar, destacaram também que a imagem da boca aberta ao lado da 

frase contribuía para essa resposta. 

Quanto às cores, buscamos ressaltar a utilização desse recurso com o 

propósito comunicativo do texto: vender o produto. Afirmamos que o locutor poderia, 

ao invés de colocar a imagem dos novos chocolates no anúncio, colocar apenas os 

nomes dos produtos, mas ele não optou por isso. Quais seriam as prováveis 

hipóteses para essa escolha? Os alunos prontamente responderam que com a 

imagem dos produtos o anúncio se tornava mais "chamativo", mais "atraente". 
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Em relação ao texto 1, percebemos uma certa facilidade na 

compreensão.Todas as hipóteses elencadas pelos alunos, em relação ao sentido e 

aos componentes do anúncio, podem ser consideradas coerentes. Apresentaremos 

um quadro-síntese com os parágrafos construídos pelos alunos contendo o 

propósito comunicativo de cada anúncio e os elementos que mais chamaram 

atenção dos nossos interlocutores. 

 Propósito comunicativo do anúncio publicitário 1 seguido do parágrafo com os 
elementos que mais chamaram a atenção dos alunos: 
 
Equipe 1: “Comer o 'produto' logicamente comprá-lo.” 
"O que mais chama a nossa atenção é as goloseimas no lado inferior e o modo que 
as palavras estão colocadas." 
 
Equipe 2: “Dá interesse pela compra do produto, porque ele só fala bem do produto." 
"A parte mais interessante é 'Fechada, Aberta'" 
 
Equipe 3: “É que a maioria das pessoas gostam de chocolate e isso dá venda." 
"O mais interessante é por que diz fechada, aberta repetidamente e isso parece um 
movimento da boca comendo e também as 5 novidades, os chocolates." 
 
Equipe 4: “Vender um tipo de chocolate e que tem 5 novidades. Porque no próprio 
anúncio fala que tem cinco novidades." 
"O que chamas a atenção é a imagem de uma pessoa com a boca aberta dá uma 
idéia de mastigamento de uma pessoa, porque as palavras boca aberta e fechada 
lembra um pessoa comendo algum alimento." 
 
Equipe 5: “Mostrar comida. 5 novidades que você irá comer. Porque você vai ficar 
querendo comer aquilo que está sendo anunciado." 
"Chamam atenção a comida e as palavras que saem da boca da mulher." 

 

Exibimos o segundo texto para leitura e análise, o anúncio do carro: 

Figura 32 – Anúncio 

 

Fonte: Honda. Acesso em abril de 2016. 
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Em relação ao segundo texto, o anúncio do carro da montadora Honda, 

os alunos apresentaram relativas dificuldades na construção do sentido. 

Começamos a análise do anúncio, pedindo aos alunos que registrassem a possível 

finalidade do texto e os elementos que subsidiavam essa interpretação.  

Apresentaremos a seguir a primeira compreensão dos alunos, sem a 

interferência do professor: 

  
 Finalidade do anúncio publicitário do carro da montadora Honda: 
 
Equipe 1: “Vender o carro.” 
                 Elementos que possibilitam a compreensão: "figura de linguagem verbal e 
o texto visual; as pessoas grandes são a referência; a cor preta." 
 
Equipe 2: “Incentivar a comprar um bom carro." 
                 Elementos que possibilitam a compreensão: "o comprador e a cor preta." 
 
Equipe 3: “A venda de um carro que fosse importante." 
                 Elementos que possibilitam a compreensão: "figura de linguagem; os 
compradores; não sei." 
 
Equipe 4: “Vendas de carros básicos e baratos." 
                 Elementos que possibilitam a compreensão: "a foto do carro e o dia em 
que ele foi anunciado." 
 
Equipe 5: “Vender o carro Honda." 
                  Elementos que possibilitam a compreensão: "os compradores são 
adultos  e a linguagem visual e verbal." 
 

 

A princípio, os alunos compreenderam a finalidade do anúncio "vender o 

carro", pela finalidade mais comum do próprio gênero discursivo anúncio publicitário: 

vender um produto ou uma ideia. Percebemos claramente que muitas informações 

relevantes na composição do anúncio foram desconsideradas pelos alunos. 

Depois do primeiro registro feito pelos alunos, passamos a leitura coletiva 

e a análise detalhada do texto. O questionamento inicial foi  em relação a linguagem. 

Solicitamos a um voluntário que lesse o texto, mais especificamente a parte verbal 

do texto: "Um dia tão importante como este não pode ser comemorado com um 

pretinho básico" e, em seguida, partimos para os questionamentos: Que dia seria 

esse? Por que esse dia era tão especial? O que seria um pretinho básico?  

Para responder essas questões foi preciso ampliar o anúncio, pois na 

projeção em tamanho normal, o texto "8 DE MARÇO. DIA INTERNACIONAL DA 
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MULHER" estava ilegível. A partir daí, ficou fácil responder essas questões e inferir 

outros elementos do anúncio como o público-alvo, que no primeiro momento foi 

definido como masculino e a provável data de publicação e circulação do anúncio. 

Nesse momento, enfatizamos que para a compreensão plena de um texto se faz 

necessária a leitura plena de todos os textos envolvidos em sua construção. 

Uma das respostas das equipes foi de encontro ao propósito do anúncio 

"Venda de carros básicos e baratos". Elencamos hipóteses sobre quais elementos 

poderiam ter subsidiado essa conclusão. E a resposta dada pela equipe foi "para 

vender algo precisa ser barato". Ou seja, a equipe desprezou todos os elementos 

extratextuais do anúncio. Começamos a desconstruir essa ideia tomando como base 

os seguintes tópicos: primeiro, a montadora do carro; segundo, a negação presente 

na parte verbal do anúncio; terceiro, a pergunta como seria um "carro básico" e 

como seria um "carro completo". 

Destacamos também a informação "um pretinho básico", qual seria a 

intenção do locutor ao empregar essa expressão? O que eles compreendiam por um 

pretinho básico? Tivemos muita dificuldade em analisar o sentido do anúncio, os 

alunos não conseguiam relacionar as informações que necessitavam de 

conhecimento prévio como associar pretinho básico à peça de roupa vestido e o que 

isso significava e muito menos o vestido "pretinho básico" com um carro básico. 

Acreditamos que a escolha do segundo anúncio não foi muito apropriada, 

talvez por ser destinado a adultos, os nossos leitores não possuíam, no seu 

conhecimento de mundo, as informações básicas necessárias para a compreensão 

plena do texto. 

Mesmo após a leitura coletiva e da  intervenção de alguns procedimentos 

de leitura, as explicações dos alunos, apesar de apresentarem coerência, 

continuaram elementares, como comprovam os registros: 
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Finalidade do anúncio publicitário do carro da montadora Honda: 
 
Equipe 1: “Quem escreveu o anúncio foi a empresa Honda, tem um propósito de 
chamar a atenção de pessoa para comprarem; os elementos na linguagem é o 
'pretinho básico' que se refere ao carro, o público alvo são pessoas que se 
interessam principalmente na data que foi escrevida abaixo: dia internacional da 
mulher.” 
 
Equipe 2: “A empresa Honda, anuncia um carro. As informações é para adultos. O 
texto verbal está dando uma característica do carro que está sendo apresentado na 
imagem." 
 
Equipe 3: “A Honda anuncia um carro novo e de qualidade; a imagem e as palavras 
são bem organizadas para os consumistas."                  
 
Equipe 4: “A Honda fez esse anúncio para a pessoa não sair de com um carro de 
qualquer cor.  
É um texto bem estruturável e todo o anúncio é escrito de preto. Os motoristas não 
podem comemorar de qualquer geito." 
 
 A Equipe 5 não produziu a segunda versão do anúncio. 
 

 

A aula quatro atingiu parcialmente os objetivos propostos inicialmente, 

mas possibilitou aos alunos o conhecimento e a aquisição de diversas estratégias de 

leitura. 

 

 Quadro síntese da aula 4: 

Iniciamos a aula com os procedimentos de leitura individual e coletiva, de 

acordo com os PCN (1998, p.18), de três anúncios publicitários. Utilizamos as 

estratégias de leitura de Solé (1998) relacionadas à compreensão dos propósitos 

implícitos e explícitos da leitura para inferir o propósito comunicativo dos anúncios 

considerando os seguintes aspectos: linguagens e público-alvo. Diante da 

dificuldade dos alunos na construção do sentido de um dos anúncios apresentados, 

retomamos aos procedimentos de leitura propostos pelos PCN, dessa vez utilizamos 

a leitura colaborativa, para identificarmos o propósito comunicativo dos textos. 

Realizamos estratégias de previsões sobre o texto e de formulação de questões 

também propostas por Solé (1998) para construirmos o sentido dos anúncios. 

Apesar de todos os recursos utilizados, a aula não atingiu seu objetivo pleno, mas 
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possibilitou aos alunos o conhecimento e a aquisição de diversas estratégias de 

leitura. 

 

5.5 AULAS 5 E 6: GÊNERO DISCURSIVOS CHARGE E CARTUM 

         

Plano de aula: aulas 5 e 6 

 

Tema: Leitura e compreensão dos gêneros discursivos charge e cartum. 

Objetivo: Compreender o sentido dos gêneros discursivos charge e cartum e 

reconhecer os elementos intertextuais e extratextuais como ferramentas essências 

na construção do propósito comunicativo de textos pertencentes a esses gêneros.   

Gêneros discursivos: Charge e cartum. 

Materiais: Computador, data show, papel, lápis e borracha. 

 

Procedimentos didáticos:  

 

1º momento: 

Charges e cartuns selecionados pelo professor serão expostos para a 

leitura e análise da turma.  

2º momento:  

Os alunos, em equipe, construirão um parágrafo contendo a interpretação 

das charges e dos cartuns lidos e explicitarão quais características contribuíram para 

a elaboração do sentido dos textos.  

3º momento: 

Os alunos participarão de uma roda de conversa discorrendo sobre as 

características elencadas que contribuíram para a construção do sentido dos textos 

apresentados.  

  

Descrição das aulas 5 e 6 

 

A quinta e a sexta aulas da sequência didática apresentaram como tema 

a leitura e a compreensão dos gêneros discursivos charge e cartum. Diferente das 

outras aulas da sequência didática, as aulas foram ministradas na própria sala de 
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aula, pois, mesmo com agendamento prévio, a biblioteca foi cedida à Secretaria de 

Saúde.  

Realizar atividades com o recurso de data show nas salas de aula 

comuns de nossa escola é bastante complicado, pois as salas são muito claras e 

isso compromete muito a projeção e a visualização das imagens. Além do mais, a 

sala do nono ano "C" não tem porta, ou seja, mesmo apagando as luzes, a claridade 

ainda é muito grande. 

Fatores externos também comprometeram bastante o aproveitamento das 

aulas: a falta de professor no terceiro e no quarto tempo na sala vizinha e a vacina 

da segunda dose do HPV que estava sendo aplicada nas alunas da escola.  

A porta de entrada da sala do nono ano "C" fica localizada ao lado da 

porta de entrada do nono ano "B" e no decorrer das aulas a turma vizinha estava 

sem professor no terceiro e no quarto tempo, mesmo tendo atividade a ser 

desenvolvida, os alunos ainda não possuem maturidade para ficarem sozinhos, essa 

situação gerou muito barulho, pois os alunos conversavam bastante. Os alunos, da 

turma sem professor, também saiam da sala com muita frequência para passear no 

corredor e para ficar "observando" os colegas das outras salas, esses fatores  

atrapalharam muito a concentração da turma. 

Frequentemente os profissionais do posto de saúde do bairro 

comparecem à escola para realizarem campanhas de vacinação e nesse dia estava 

havendo, na escola, vacinação da segunda dose contra o HPV. Como o público-alvo 

da vacina não contemplava todos os alunos, as alunas foram sendo retiradas por 

bloco: primeiro quem não tinha tomado nenhuma dose da vacina, depois quem 

precisavam tomar a segunda dose e estava portando o cartão de vacina e por fim 

quem precisava tomar a segunda dose e não portava o cartão de vacina, mas tinha 

a autorização do responsável.  

Essas atividades da Secretaria de Saúde, mesmo sendo de extrema 

importância para os alunos, atrapalham muito o andamento das atividades da 

escola. Sugerimos, junto ao gestor da escola, realizar essas intervenções com as 

turmas no contra turno das aulas.  

Mesmo com todas essas adversidades, iniciamos as aulas com a 

arrumação da sala em ciclo, pois dessa forma propiciamos melhor aproveitamento 

do espaço e facilitamos a visualização das charges e dos cartuns. Além do mais, 
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essa forma de distribuição dos alunos contribui para a mediação do debate.  

Projetamos os textos para leitura coletiva  e análise do grupo.  

O primeiro texto a ser projetado foi a charge com a temática desemprego.  

Figura 33 – Charge 

 

Fonte: www.junião.com.br. Acesso em abril de 2016. 

Na leitura coletiva da charge, os alunos inferiram importantes informações 

como o período de criação da charge, o local representado, a profissão e a provável 

classe social dos personagens. A partir dessas inferências, questionamos os alunos 

sobre os elementos que subsidiaram essas conclusões. 

Em relação ao período de criação da charge, a resposta foi obtida através 

da menção do personagem ao Dia do trabalho. Perguntamos aos alunos em qual 

mês se comemora o dia do trabalho e apenas dois responderam corretamente. Vale 

ressaltar que o Dia Internacional do trabalho é comemorado em inúmeros países do 

mundo, mas mesmo assim quase que a totalidade dos alunos desconhecia essa 

data. 

Apoiado nessa constatação do elemento tempo, apresentamos a primeira 

característica do gênero discursivo charge: a temporalidade. Discorremos sobre a 

"onda de desemprego" que banhava o continente europeu no período de criação da 

charge e da necessidade de estarmos bem informados para compreendermos os 

textos que nos cercam.  

A segunda característica, do gênero discursivo charge, estudada foi o 

local retratado no texto. Questionamos os alunos sobre qual ou quais elementos 

fundamentaram a conclusão da charge retratar a Europa e eles disseram que era 

porque estava escrito no desenho "Na Europa". Explicamos, mais uma vez, que 

esse elemento denominava-se legenda. 

http://www.junião.com.br/
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Um aluno questionou que legenda era de história em quadrinhos. 

Realizamos mais uma intervenção, esclarecendo que esse recurso, a legenda, 

poderia ser utilizado em HQ, mas também poderia ser utilizada em outros gêneros 

discursivos. A associação do aluno foi extremamente satisfatória já que tínhamos 

trabalhados com HQ em aulas anteriores e o elemento legenda havia sido utilizado 

com propósito diferente: na HQ trabalhada a legenda fazia referência ao tempo e na 

charge trabalhada ao lugar. 

Discutimos sobre a importância de reconhecermos o lugar retratado para 

compreendermos o propósito comunicativo de algumas charges. Indagamos os 

alunos sobre quais outros recursos, além da legenda, poderiam subsidiar a 

construção de inferências para o reconhecimento de um determinado lugar seja uma 

cidade, um estado ou um país em uma charge.  

Os alunos demonstraram dificuldades na compreensão da pergunta, 

então reconstruímos a indagação de forma mais clara: "Como o autor pode fazer 

com que o leitor reconheça um determinado lugar em uma charge?", mesmo assim 

os alunos ainda apresentaram dificuldades na construção da resposta então 

retomamos ao cartum da avaliação diagnóstica que retratava a capital federal do 

Brasil, Brasília, reconhecida no cartum por sua arquitetura. 

A partir da exemplificação, os alunos compreenderam e responderam que 

o cartunista poderia utilizar um ponto turístico, como exemplo o Cristo Redentor para 

simbolizar o Brasil; uma roupa típica, como exemplo, um quimono para simbolizar o 

Japão; uma personalidade; uma gíria. Satisfeitos com as conclusões passamos para 

a análise dos personagens.  

Os personagens da charge foram identificados como operários da 

construção civil devido às roupas e ao capacete. Pela profissão, os alunos 

concluíram que os personagens pertenciam à classe social baixa. Concluíram 

também que os operários estavam desempregados porque um deles diz que 

procurou emprego no dia do trabalho. 

Quanto à finalidade da charge, explicamos que esse gênero apresenta, 

em geral, duas finalidades: divertir e/ou criticar. Questionamos aos alunos sobre qual 

seria a finalidade/ o propósito comunicativo da primeira charge e os alunos, em sua 

maioria, responderam criticar. 

Perguntamos quais seriam as justificavas para a resposta, a primeira 

resposta foi "não tem nada de engraçado na charge". Após esse questionamento, 
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pedimos aos alunos para se organizarem em cinco equipes e produzissem um 

parágrafo contemplando a interpretação da charge lida.  

Em virtude das intervenções externas, barulhos e interrupções, a turma 

estava muito inquieta e apresentava dificuldades de concentração. Os alunos 

iniciaram a construção das equipes e, na tentativa de motivar a participação efetiva 

na aula, propusemos um prêmio à equipe que apresentasse as respostas mais 

completas e fundamentadas para os textos. Os alunos ficaram animados com a 

possibilidade do prêmio e partiram para a produção escrita. 

Em relação à primeira charge, foram produzidas as seguintes 

interpretações: 

Equipe 1: “No dia do trabalho, ele estava procurando emprego. Já que tinha sido 
despedido.” 
 
Equipe 2: “Nós entendemos que ele foi procurar emprego mas  não conseguiu, ele 
foi chutado por conta do chute nas costas dele." 
 
Equipe 3: “Porque ele foi despedido e no dia do trabalho ele tava procurando 
emprego."                  
 
Equipe 4: “Nós entendemos que o personagem foi despedido. Por isso o chute nas 
costas do personagem." 
 
Equipe 5: “Porque ele foi expulso do trabalho. Aí ele foi proucurar outro emprego no 
dia do trabalhador." 

 

As equipes produziram interpretações coerentes para a charge. As 

equipes 2 e 4 utilizaram em sua fundamentação um aspectos muito relevante 

presente na parte visual do texto: a marca de chute no macacão do trabalhador, 

antes da construção e da socialização dos parágrafos esse elemento não tinha sido 

"lido" pelos alunos das outras equipes. Por isso a leitura coletiva é tão produtiva, 

porque desperta e revela para o outro aspectos que não tinham relevância no ato da 

leitura individual.  

Apresentamos à turma a segunda charge com temática referente à saúde.  
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Figura 34 – Segunda charge 

  

Fonte: http://emip804.blogspot.com.br/2014/02/a-charge-mostra-um-absurdo-cometido-por.html/. 
Acesso em abril de 2016. 
 

Ao serem apresentados ao texto, a primeira reação foi de risos. Os alunos 

acharam a segunda charge muito engraçada. Ficaram empolgados citando o local 

como o posto de saúde da região, dizendo que um dos personagens era um dos 

alunos da outra turma que tinha sofrido um acidente de moto na semana anterior. 

Diversas associações foram feitas devido ao conhecimento de mundo dos alunos e 

a relação com o próprio sistema de saúde no qual eles estão inseridos.  

O segundo texto foi interpretado de forma muito rápida, simples e 

coerente. Pela interpretação dos alunos, percebemos que o termo "SUS" era 

totalmente dispensável. Confirmamos também que a leitura de mundo é fundamental 

para a construção do sentido de inúmeros textos e principalmente de charges e 

cartuns. Os alunos inferiram a crítica presente na charge e um dos alunos produziu 

até um acróstico para a sigla SUS: "Seu último suspiro". Os alunos se divertiram 

muito com a leitura da charge. 

Quanto ao propósito comunicativo da segunda charge, perguntamos aos 

alunos se o propósito seria principalmente ou exclusivamente divertir. A reação dos 

alunos foi até surpreendente porque eles pareceram conformados com o descaso 

das autoridades com a saúde pública e demonstraram certa descrença quanto a 

mudança dessa realidade.     

As equipes construíram as seguintes interpretações para charge:        
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Equipe 1: “A demora no atendimento no SUS. Já que tem o dinossauro na fila dando 
idéia de muito tempo” 
 
Equipe 2: “Ele avisou o homem da fila que tem um homem muito velho e só os 
ossos de tanto esperar." 
 
Equipe 3: “Porque causa da demora no hospital e a falta de leito. O dinossauro 
morreu esperando e o cara morreu também."                  
 
Equipe 4: “Fala do desgaste da saúde pública. Por causa do personagem 
esquelético." 
 
Equipe 5: “É que ele está a muito tempo na fila de espera do SUS e o dinossauro já 
estava na fila primeiro do que eles, e esperou tanto que morreu e o seu nome ainda 
estava lá." 

 

Em virtude do tempo, a terceira charge foi lida e analisada diretamente 

entre os membros das equipes. A leitura e análise prévias, realizadas coletivamente, 

com todo o grupo, não foram realizadas. A partir do terceiro texto, percorremos as 

etapas inversamente: primeiro a leitura individual, depois a construção do parágrafo 

com a interpretação do texto e por fim a socialização com toda a turma. Mudamos o 

ordem das etapas visando otimizar o tempo da atividade.  

Apresentamos a terceira charge: 

Figura 35 – Terceira charge 

 

Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2015.html / Acesso em abril de 2016.  
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Para a terceira charge, foram produzidas as interpretações abaixo: 

Equipe 1: “A presidente disse que o Brasil é uma pátria educadora, porém o planalto 
cortou gastos e a área da educação, foi a mais atingida.” 
 
Equipe 2: “Ela fala que o Brasil é bom na educação, que é uma pátria educadora, 
mas não é." 
 
Equipe 3: “Na frente da população eles quer mostra que a educação do Brasil é boa, 
e por trais cortam os fundos da educação."                  
 
Equipe 4: “A grande falta de renda das escola publicas, que os politicos fazem 
promesas na eleição mas não compri." 
 
Equipe 5: “É que na frente das pessoas eles fazem promessas educativas e por trás 
delas essas promessas são ignoradas, virando seu segundo plano." 

 

Percebemos, através da análise das interpretações, que os alunos 

compreendem o propósito comunicativo da charge, inferem o personagem, 

percebem a relação entre a crítica presente na charge e o atual cenário brasileiro. 

Mas algumas vezes, como comprova a interpretação da equipe 1, limitam a 

interpretação ao texto verbal da charge.  

Na interpretação da equipe 2, os alunos afirmam que o Brasil não é bom 

na educação, porém não apresentaram argumentos que justifiquem essa afirmação, 

mesmo sendo alunos da escola pública, não conseguem elencar elementos para a 

construção da justificativa.  

O parágrafo da equipe 4 apresenta interpretação confusa, os alunos 

demonstram entendimento da charge, contudo não conseguem articular as ideias de 

forma coesa. A equipe 5 produziu o texto com uma fundamentação mais 

consistentes, conseguiu utilizar os elementos extratextuais com o propósito 

comunicativo do texto. 

Com a proximidade do término da aula, não tivemos tempo suficiente para 

a leitura e nem para a análise coletiva dos textos, pedimos aos alunos que lessem 

os textos 4 e 5 a nível de equipe, registrassem as interpretações e em nosso 

próximo encontro daríamos um retorno sobre a atividade.  

Projetamos os textos 4 e 5 e as equipes construíram seus parágrafos. 

Passamos dez minutos do término da aula para que a última equipe pudesse 

concluir sua atividade. Após o término, recebemos a atividade e encerramos as 

aulas.  
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 Quadro síntese das aulas 5 e 6: 

As aulas cinco e seis exploraram os gêneros charge e cartum. Iniciamos 

as atividades propondo a leitura coletiva, sugerida pelos PCN (1998), dos textos 

selecionados e em seguida utilizamos as estratégias de leitura sugeridas pelos PCN 

(1998): estratégias de seleção, de antecipação, de inferência e de verificação para a 

análise coletiva dos textos. Subsidiados, principalmente, pelas inferências, os alunos 

identificaram importantes características discursivas dos textos. Também foi utilizada 

a estratégia de recapitulação de informações, de Solé (1998), para construção do 

sentido dos textos. De acordo com a análise dos parágrafos construídos pelos 

alunos, a avaliação da aula é positiva. 

 

5.6 AULAS 7 E 8: GÊNERO DISCURSIVOS MULTIMODAIS NO ENEM 

 

Plano de aula: aulas 7 e 8 

 

Tema: Resolução de questões do ENEM envolvendo a leitura e a interpretação de 

textos multimodais. 

Objetivo: Inferir o sentido de gêneros discursivos multimodais, em questões do 

Exame Nacional do Ensino Médio, através de procedimentos de leitura.   

Gêneros discursivos: Tirinha, anúncio publicitário, história em quadrinhos, charge 

e cartum. 

Materiais: Computador, data show, papel (gabarito), lápis e borracha. 

 

Procedimentos didáticos:  

1º momento: 

Questões envolvendo textos multimodais de edições do ENEM serão 

selecionadas pelo professor e expostas para a leitura, análise e resolução.  

2º momento:  

Os alunos, individualmente, responderão as questões do ENEM 

envolvendo textos multimodais.  

3º momento: 

Análise e correção coletiva das questões.  
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Descrição das aulas 7 e 8 

 

Na construção da presente sequência didática, as aulas 7 e 8 estavam 

reservadas para a resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 

envolvendo gêneros discursivos multimodais trabalhados no decorrer dessa 

proposta: tirinha, anúncio publicitário, história em quadrinhos, charge e cartum, 

porém com as adversidades ocorridas nas aulas anteriores e com a falta de tempo 

para a conclusão das atividades propostas nas aulas 5 e 6, iniciamos a aula 

retomando o exercício proposto no encontro anterior.As aulas foram ministradas na 

biblioteca e contou com a frequência de 21 alunos.  

Iniciamos a aula retomando os textos 4 e 5, textos pertencentes ao 

gênero discursivo cartum. Projetamos os textos em questão e os parágrafos 

construídos pelos alunos com as possíveis interpretações. 

Gênero discursivo cartum, texto 4: 

Figura 36 – Cartum 

 

Fonte: http://chuchuzinha.blogspot.com.br/2011/05/delicada-arte-de-ser-sincera.html/ Acesso em abril 
de 2016. 

 

Equipe 1: “Ela só estava vendo o seu exterior e não o interior para saber se ele 
estava bem por dentro, ou seja, ela apenas estava vendo sua imagem.” 
 
Equipe 2: “Nós entendemos, que ele perguntou da beleza e ela só queria saber por 
completo." 
 
Equipe 3: “O homem mostra a boa forma do corpo e aparência. E a mulher não quer 
saber muito da aparência mais quer saber da personalidade."                  
 
Equipe 4: “As pessoas tentam olhar o que não podem ela não entendeu." 
 
Equipe 5: “E que ela só conhecia o seu exterior e não o seu interior, para ela poder 
falar do que achava dele por dentro." 
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Ao analisarmos as respostas dos alunos atribuídas ao cartum, 

constatamos que as equipes compreenderam o sentido do texto proposto.  

Constatamos também que essa interpretação foi construída de maneira 

coletiva, pois no decorrer da atividade, percebemos que alguns alunos não 

conseguiram compreender o sentido global do texto, mas a partir da análise da 

intervenção dos demais colegas, o sentido foi sendo construído.  

Gênero discursivo cartum, texto 5: 

Figura 37 – Segundo cartum 

 

Fonte: http://cardapiopedagogico.blogspot.com.br/2013/04?view=classic / Acesso em abril de 2016. 

 

Interpretações atribuídas ao texto 5: 

Equipe 1: “A tartaruga (filhote) perguntou se quando ela era pequena, se o ambiente 
era inteiro devido a tanta poluição nos dias atuais.” 
 
Equipe 3: “Que o ambiente é muito poluído e quando a mãe era pequena a filha 
queria saber se não tinha poluição."                  
 
Equipe 4: “O grande nível de poluição que está crescendo cada vez mais." 
 
Equipe 5: “A filha dela quis saber se existia muito lixo na época dela, comparadas ao 
dias de hoje, e se o ambiente já era inteiro em vez de meio." 
 
 A Equipe 2 não produziu a atividade.  

 

Em relação ao segundo cartum, os alunos também construíram 

interpretações coerentes, identificaram a temática do texto e a crítica social 

presente, mas o fragmento verbal em destaque "meio ambiente", não foi 

considerado, pelos alunos, relevante para a construção do sentido do cartum.  
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Após a socialização das interpretações produzidas pelo grupo, 

questionamos os alunos sobre o gênero discursivo dos textos em análise, apenas 

uma das equipes respondeu charge ou cartum, mas ao solicitamos a justificativa 

para a conclusão, os alunos responderam que é porque no primeiro slide 

apresentado estava escrito "Aulas 5 e 6: charge e cartum". As resposta dos alunos 

provocou risos na turma. 

A partir dessa constatação de que os textos poderiam pertencer aos 

gêneros discursivos charge ou cartum, perguntamos a turma qual ou quais 

elementos presentes nos textos 4 e 5 não havia nos textos anteriores. Os alunos 

citaram que era a presença de um personagem animal, a tartaruga, presente no 

quinto cartum; outros que era a moral da história do cartum 4 "quem vê cara, não vê 

coração".  

Para destacarmos o elemento temporalidade como fator diferencial 

desses gêneros discursivos foram necessárias inúmeras intervenções. Acreditamos 

que a escolha das temáticas das charges: desemprego, descaso na saúde e 

descrença com a política não favoreceram a diferenciação do elemento tempo, 

porque para os alunos, essas problemáticas já receberam  características 

atemporais. Assim como a destruição do meio ambiente, temática do segundo 

cartum.  

Acreditamos que para facilitar a diferenciação do temporal para o 

atemporal deveríamos ter utilizado charges com temáticas que explorem o elemento 

tempo de forma mais pontual como, por exemplo, a Copa do mundo ou os Jogos 

olímpicos. 

Após as devidas análises, concluímos as atividades pendentes das aulas 

anteriores e partimos para a resolução de questões do Enem com gêneros 

discursivos multimodais propostas para esse encontro.  

A dinâmica das aulas ocorreu da seguinte forma: cada aluno recebeu um 

instrumental de gabarito, cinco questões do Enem foram selecionadas previamente 

pelo professor, as questões foram projetadas no quadro e a cada questão o aluno 

dispunha de cinco minutos para assinalar a resposta, segundo ele, correta.  

A princípio, a atividade foi executada individualmente e após a leitura 

individual, análise e interpretação dos enunciados e dos textos, o aluno marcava em 

seu gabarito o item, julgado por ele, verdadeiro. Após a resolução das cinco 

questões, retomamos o início do exercício para análise e interpretação coletiva, 
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seguida das correções. Aproveitamos essa atividade para analisarmos também os 

elementos que contribuíram para a marcação dos distratores de cada questão.   

Na realização da primeira parte da atividade, os alunos demonstraram 

bastante interesse e concentração. Os alunos fizeram o silêncio necessário para a 

realização das questões e o tempo determinado para a resolução do exercício foi 

considerado satisfatório.  

Foi solicitado aos alunos que respondessem o gabarito a tinta e com 

bastante atenção, pois não seriam aceitas respostas borradas ou rasuradas. Nesse 

momento, fizemos esclarecimentos importantes sobre o Enem e, 

surpreendentemente, os alunos expressaram muito interesse e fizeram muitas 

perguntas sobre o exame.  

Após a exibição e resolução das questões, partimos para as correções e 

análise das respostas dadas aos exercícios. A primeira questão explorava o gênero 

discursivo tirinha, o efeito humorístico de uma tirinha de Chico Bento. A partir da 

omissão do texto de um dos balões da tirinha, o aluno deveria inferir a possível fala 

de uma das personagens e o efeito humorístico do texto.  

Selecionamos a referida questão, porque para a compreensão plena do 

sentido do texto, os alunos deveriam utilizar, dentre as diversas estratégias de leitura 

trabalhadas em sala, a análise dos elementos: a associação das linguagens verbal e 

visual, as características dos personagens e o conhecimento de mundo para 

relacionar o flash da máquina com a expressão "olha o passarinho". 

Primeira questão do simulado Enem: 

(ENEM / 2000) Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir 

um significado inadequado a um termo ou expressão, e isso pode levar a certos 

resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. 

 

Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da 

Rosinha no primeiro quadrinho, que é: 

a) faz uma pose bonita! 
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b) Quer tirar um retrato? 

c) Sua barriga está aparecendo! 

d) Olha o passarinho! 

e)  Cuidado com o flash! 

 

A análise dos resultados da primeira questão pode ser classificada como 

boa, pois oito dos 21 alunos, marcaram a resposta correta, item D, "Olha o 

passarinho!". Além das repostas corretas, cinco alunos marcaram o item E, "cuidado 

com o flash"; quatro alunos marcaram o item C, "Sua barriga está aparecendo!"; dois 

alunos marcaram o item A, "Faz uma pose bonita!" e dois alunos marcaram o item B 

"Quer tirar um retrato?".  

A opção pelos itens E e C, segundo os alunos que optaram por esses 

itens, foi impulsionada pela leitura do segundo quadrinho. Nesse quadrinho, a 

linguagem visual é predominante, fator que impulsionou a marcação desses 

distratores. Além disso, a leitura de mundo desses alunos, não reconheceu a 

expressão "olha o passarinho" coma indicadora de preparativo para a ação de 

fotografar, os alunos disseram que a expressão correta seria "diga xis". 

Segunda questão do simulado Enem: 

(ENEM / 2009) A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa 

imagem no anúncio tem como principal objetivo 

 

a) mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a 

ordem e o progresso. 

b) criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência 

do país que representa. 

c) informar à população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. 
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d) alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para 

que as derrubadas acabem.  

e) incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. 

 

Em relação a segunda questão, a análise da imagem do anúncio 

publicitário, quase que todos os alunos assinalaram a resposta correta, dezessete 

dos 21 alunos, interpretaram a questão corretamente. Apenas dois alunos 

assinalaram o item A, "mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante 

para o país do que a ordem e o progresso" e dois alunos assinalaram o item E, 

"incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia".  

Os alunos que optaram pelo A, justificaram a escolha do item afirmando 

que "o meio ambiente é mais importante do que a fala" e que "não pode haver 

progresso destruindo o meio ambiente". As respostas dos alunos estão inseridas 

dentro do campo semântico das possibilidades de interpretação do anúncio e podem 

ser classificadas como coerentes, porém, de acordo com o comando da questão, 

incorretas. 

A opção pelo item E, foi escolhida devido a leitura de mundo dos alunos 

que desconhecia que mata atlântica é diferente de floresta amazônica. Um dos 

alunos que optou por esse item, alegou que "como o Brasil é banhado pelo oceano 

atlântico e que a Amazônia está no Brasil, ou seja, é mata brasileira, mata atlântica." 

Para subsidiar a interpretação da questão, estabelecemos relações entre o anúncio 

publicitário e alguns conceitos geográficos. 

Infelizmente, a terceira questão do exercício foi anulada. Ao enviarmos os 

slides da aula, via email, a história em quadrinho desapareceu da questão e, sem o 

texto, a resolução da questão ficou inviável. Tentamos projetar a questão direto do 

site do INEP, mas o sinal da internet da escola é limitado dentro da biblioteca. 

Experimentamos a descrição da história em quadrinho que completava a questão, 

mas também não obtivemos sucesso.    

Quarta questão do simulado Enem:  
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(ENEM / 2012) O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de 

informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase 

proferida recorre à 

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para 

transmitir a ideia que pretende veicular. 

b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 

c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre 

e o espaço da população rica. 

d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 

e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de 

descanso da família.  

A quarta questão do exercício explorava o efeito de sentido de uma 

charge. O próprio enunciado da questão já fazia referência aos elementos 

formadores do sentido: a combinação de informações visuais e os recursos 

linguísticos.  

Onze alunos, mais de 50% da turma, compreenderam o sentido da 

charge corretamente marcando o item A, "polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos 

da expressão 'rede social' para transmitir a ideia que pretende veicular". Quatro 

alunos assinalaram o item E, "antonímia para comparar a rede mundial de 

computadores com a rede caseira de descanso da família"; três alunos assinalaram 

o item D, "personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico"; dois 

alunos assinalaram o item B, "ironia para conferir um novo significado ao termo 

'outra coisa'." e apenas um aluno assinalou o item C, “homonímia para opor, a partir 

do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica”. 
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A análise do resultado da quarta questão é satisfatória, pois mais da 

metade da turma inferiu o efeito de sentido da charge e as demais respostas 

atribuídas à questão podem ser classificada como aceitáveis. 

Quinta questão do simulado Enem:  

 

                     

CAULOS. Disponível em: www.caulos.com. Acesso em 24 set. 2011. (Foto: 

Reprodução)  

(ENEM / 2013) O cartum faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição 

às outras e representa a 

a) a opressão das minorias sociais. 

b) carência de recursos tecnológicos. 

c) falta de liberdade de expressão. 

d) defesa da qualificação profissional. 

e) reação ao controle do pensamento coletivo.  

A leitura e interpretação do cartum foram a questão em que os alunos 

apresentaram mais dúvidas. Dez alunos acertaram a questão, assinalando o item E, 

"reação ao controle do pensamento coletivo", seis alunos assinalaram o item D, 

"defesa de qualificação profissional", quatro alunos assinalaram o item C, "falta de 

liberdade de expressão" e apenas um aluno assinalou o item A, "a opressão das 

minorias sociais". Nenhum dos alunos optou pelo item B, "carência de recursos 

tecnológicos". 

Ao observarmos as justificativas das respostas atribuídas à questão cinco, 

percebemos que os alunos apresentam argumentos compreensíveis para suas 

escolhas. O aluno que indicou o item A relacionou a interpretação do texto com a 

relação existente entre minoria social e a cor do boneco, o que, para o aluno, a cor 

preta representa a raça negra, a minoria social. 
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Os alunos que optaram pelo item C ressaltaram que todos os "bonecos 

eram de corda", eram programados apenas para repetir as ideias da mídia. Um 

aluno destacou que os bonecos não tinham boca, só tinham ouvidos.  

A escolha do item D foi a associação que os alunos fizeram com a 

revolução industrial. Vale ressaltar que no mesmo período em que aplicávamos essa 

atividade, os alunos estudavam, na disciplina de História, a revolução industrial.  

Essa associação torna a interpretação dos alunos compreensível. 

Após a correção das questões, os gabaritos foram recolhidos e aula foi 

finalizada. Apesar do imprevisto ocorrido em relação à terceira questão, a atividade 

proposta foi realizada com sucesso e os alunos saíram satisfeitos com o 

desempenho que obtiveram no "simulado Enem".  

 

 Quadro síntese das aulas 7 e 8: 

As aulas sete e oito foram destinadas à resolução de questões do ENEM 

envolvendo os principais gêneros discursivos multimodais trabalhados no decorrer 

desta sequência didática: história em quadrinhos, tirinha, charge, anúncio e cartum. 

Os alunos, individualmente, realizaram os exercícios propostos utilizando o 

procedimento de leitura: leitura individual e silenciosa (PCN, 1998). Em seguida, 

aplicaram as diversas estratégias de leitura estudadas para resolver as questões. Os 

resultados dos exercícios demonstraram que grande parte dos alunos está utilizando 

adequadamente as estratégias de leituras propostas pelos PCN (1998): estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação e por Solé (1998): estratégias 

relacionadas à compreensão dos propósitos implícitos e explícitos da leitura, à 

relação de conhecimentos prévios, à classificação de informações, à consistência do 

conteúdo do texto, à revisão das informações adquiridas no decorrer da leitura do 

texto e à construção de inferências e, através do uso dessas estratégias, 

construindo o sentido dos gêneros discursivos multimodais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Aonde eu não estou as palavras me 
acham”. 

Manoel de Barros 
 

Reconhecendo a leitura como elemento vital para a inclusão do indivíduo 

na sociedade contemporânea multiletrada, buscamos desenvolver essa proposta de 

intervenção pedagógica visando à formação de leitores proficientes através da 

leitura e da construção de sentidos de textos pertencentes a diversos gêneros 

discursivos e, especialmente, aos gêneros discursivos multimodais.  

A formação de leitores proficiente é, sem dúvida, o principal objetivo da 

escola. Entendemos por leitores proficientes, leitores que leem e compreendem os 

textos lidos. E, além disso, são leitores capazes de interagir com o texto para 

transformá-lo e transforma-se no processo contínuo de interação com a linguagem. 

A fim de subsidiar essa formação, construímos e aplicamos com os 

alunos do nono ano "C", da Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante, uma 

sequência didática explorando, dentre inúmeros aspectos, estratégias de leituras 

que, ao serem apropriadas pelo aluno, funcionarão como facilitadoras no processo 

de construção de sentido de textos. 

Durante a realização das atividades com a sequência didática proposta, 

podemos constatar a evolução das competências leitoras dos alunos trabalhadas 

primeiramente no âmbito dos procedimentos de leitura utilizados, especialmente, 

nos procedimentos de leitura coletiva e de leitura colaborativa.  

Constatamos também que as estratégias de leitura aplicadas 

possibilitaram o desenvolvimento global da turma, tanto no aspecto da leitura 

propriamente dito, quanto nos aspectos relacionados aos usos da língua. Os alunos 

demonstram mais segurança e mais criticidade diante das diversas situações 

cotidianas ocorridas no ambiente escolar. 

Cientes de termos alcançados satisfatoriamente os objetivos propostos, 

esperamos que este trabalho possa também subsidiar outras propostas de 

intervenção a nível de ensino fundamental e outros estudos que envolvam a leitura e 

a formação de leitores proficientes. 

 

  

https://pensador.uol.com.br/autor/manoel_de_barros/
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APÊNDICE A – Avaliação diagnóstica de língua portuguesa 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SILVA CAVALCANTE 
Aluno (a):                                                                                        
Nº 
 
 
 Ano:             Turma:           Turno:          Professor(a):                                                    
 
 

 
Avaliação 

Diagnóstica  
LÍNGUA 

PORTUGUESA  

Leia. 
O SUCESSO DO MANGÁ MESTIÇO 

Primeiro beijo entre os personagens é um marco na história 

em quadrinhos em versão mangá da Turma Jovem.  

São Paulo – “Maneiro… A Mônica cresceu!” Rápida como 

uma flecha, a menina saca na estante, entre centenas de 

livros, o gibi número 1 da Turma da Mônica Jovem. Fora 

comprado por curiosidade de adultos, que jamais imaginaram pudesse atrair uma 

criança de 7 anos. O espanto se renova quando ela encontra crianças num espaço 

de convivência. “Você leu o número 2? Eu já tenho”, diz a “recém-amiga” também de 

7 anos.  

A história acima não é ficção e deve ter-se repetido, com variantes, em muitos 

lugares, porque ao tentar recuperar na banca a revista que a menina levara… “Ih, se 

você tem, guarde que já é raridade”, diz a vendedora. No seu estúdio, Mauricio de 

Sousa fala ao Estado sobre esse sucesso e antecipa, com exclusividade, a capa do 

número 4 que estará nas bancas no dia 22: o primeiro beijo entre Mônica e 

Cebolinha. “Mas em que condições eu não digo”, brinca.  

Para quem não se ligou, a Mônica ganhou traços de mangá — ou um 

“mestiço” entre o desenho japonês e o original — e tornou-se adolescente. Agora, 

ela é só um pouco dentucinha, nada gorducha, mas ainda tem seu coelho. Continua 

amiga da Magali que, embora gulosa, cuida da alimentação; do Cebolinha, que só 

fala “elado” quando fica nervoso, e do Cascão, que adora esportes e até toma 

banho, por causa das garotas.  

Curiosamente, adolescentes entre 12 e 16 anos, o público-alvo, foram os que 

menos gostaram. “Como típicos jovens, eles criticam tudo”, brinca o autor. Mas ele 

reconhece que a saga narrada nos quatro números iniciais da série deu uma 

“escapada” para além do planejado. E promete, sobretudo, colocar a emoção e o 

sentimento em primeiro plano na continuação da série, uma característica dos 

mangás, que seu público-alvo conhece bem.  

FONTE: NÉSPOLI, Beth. O sucesso do… O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 

2008. Caderno 2, p. D1.  
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Um rosto desenhado em estilo mangá:  

 

1ª)As informações do texto e a observação das figuras permitem afirmar que “os 

traços de mangá” da nova Mônica são uma  

(A) cópia exata dos personagens das histórias em quadrinhos criadas pelos 
japoneses. 
(B) mistura do personagem “Mônica” com a conhecida e bem-sucedida boneca 
Barbie. 
(C) invenção do autor para a imagem da Mônica, porque a antiga já estava 
desgastada. 
(D) versão mestiça entre o desenho japonês e o original, com a Mônica adolescente. 
___________________________________________________________________

________ 

Leia: 

2ª)A ideia principal do texto é  

(A) o crescimento da área cultivada no Brasil.  
(B) o crescimento populacional.  
(C) o cultivo de grãos.  
(D) o sucesso da agricultura moderna. 
 
 
 

Leia a tirinha a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 

Angeli. Folha de São Paulo, 25/04/1993. 
3ª)No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam ideia de 
(A) comoção. 
(B) contentamento. 

(C) desinteresse. 
(D) surpresa.
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Leia o texto. 
 
 
 

 

 

 

4ª)De acordo com o boletim de previsão do tempo, as temperaturas extremas seriam 

(A)13º e 30º. 
(B) 13º e 33º. 
(C) 17º e 32º. 
(D) 18º e 31º. 
 
Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 
 
 

REVISTA VEJA, 28/07/1999. 
5ª)Considerando-se os dados relativos às verbas recebidas e ao desempenho em 
matemática, nos estados, conclui-se que  
(A) há uma relação direta entre quantidade de verbas por aluno e desempenho 
médio dos alunos.  
(B) Minas Gerais teve menos recursos por aluno e apresentou baixo desempenho 
médio dos alunos.  
(C) o maior beneficiado com recursos financeiros por aluno foi Roraima.  
(D) São Paulo recebeu maiores verbas por aluno por ser o maior estado. 

 
Explique o efeito de sentido dos textos a seguir: 
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Texto 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folha de São Paulo, 29/4/2004. 

 
 

 

 

 

 

 

Texto 2: 

 

 

 

 
 
 

 
Texto 3: 
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Texto 4: 

 

 

 

 

 

 

Texto 5: 

 

 

 

 

 

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.” Mahatma Gandhi 
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http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/

