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RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo utilizar a multissensorialização do texto verbal – mais 

especificamente, o literário – como estratégia de mediação leitora voltada para o Ensino 

Fundamental II. Acredita-se que, por meio de estímulos olfativos, gustativos, auditivos, 

tácteis e visuais, o professor-mediador possa ativar, nos alunos-leitores, memórias que 

fertilizem sua imaginação, levando-os a fazer inferências antes da leitura propriamente dita e, 

assim, aumentar seus graus de produção de sentidos. A teoria do discurso adotada é a 

Semiolinguística, postulada por Patrick Charaudeau, no que ela tange, principalmente, aos 

conceitos de sujeitos do ato de linguagem; de semiotização do mundo e de contrato de 

comunicação. Além disso, ela propõe a intencionalidade e a influência como funções 

principais da linguagem. Esse aspecto é importante para que o professor-mediador e o aluno-

leitor entendam que os implícitos da linguagem são os responsáveis pela produção dos 

sentidos, tanto quanto os explícitos linguísticos. Considerando-se, ainda, que a própria 

Análise do Discurso propõe o não reducionismo disciplinar, outras áreas do conhecimento 

atuam como aportes para alicerçar a proposta de mediação em leitura com atividades 

multissensoriais. Por isso, recorreu-se, dentre outros pesquisadores, a Martins (2006), com os 

níveis sensorial, emocional e racional de leitura; a Cosson (2006), com as propostas 

metodológicas para o ensino de leitura literária; a Dell‟Ísola (1988), com sua pesquisa acerca 

do processo inferencial; a Feres (2011), com seu estudo sobre leitura, fruição e ensino; a 

Spinoza (2017), por ser ele o filósofo das afecções entre os corpos e dos afetos gerados por 

essas afecções. No contrato de leitura na escola, acredita-se que os encontros entre o aluno-

leitor e os estímulos sensoriais proporcionados pela multissensorialização do texto literário, 

podem aumentar o grau de compreensão e de interpretação dos textos.  

 

 

Palavras-chave: multissensorialização; texto verbal; contrato de leitura na escola; 

professor-mediador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

This thesis aims to use the multisensoralization of the verbal text - more specifically, the 

literary - as a strategy of reading mediation directed to Elementary School II. It is believed 

that, through olfactory, gustatory, auditory, tactile and visual stimuli, the teacher-mediator can 

activate, in student-readers, the memories that fertilize their imagination, leading them to 

make inferences before reading properly and, thus increasing their degrees of sense 

production. The adopted discourse theory is Semiolinguística, postulated by Patrick 

Charaudeau, in that it mainly deals with the concepts of subjects of the act of language; to the 

semiotization of the world and to the contract of communication. In addition, it proposes 

intentionality and influence as the main functions of language. This aspect is important for the 

teacher-mediator and the student-reader to understand that the implicit language is responsible 

for the production of the senses, rather than the explicit language. Considering also that 

Discourse Analysis itself proposes non-disciplinary reductionism, other areas of knowledge 

act as contributions to support the proposal of mediation in reading with multisensory 

activities. For this reason, were used, among other researchers, Martins (2006), with the 

sensorial, emotional and rational levels of reading; Cosson (2006), with the methodological 

proposals for the teaching of literary reading; Dell'Ísola (1988), with the inferential process; 

Feres (2011), with her studies on reading, fruition and teaching; Spinoza (2017), because he is 

the philosopher of the affections between the bodies and the affections generated by these 

encounters. In the reading contract at school, it is believed that the student-reader encounters 

and the sensorial stimuli provided by the multisensorisation of the literary text can increase 

the degree of understanding and interpretation of the texts. 

 

 

Keywords: multisensorisation; verbal text; reading contract at school; teacher-mediator. 
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1.      INTRODUÇÃO 

 

Quantas vezes a gente, em busca da ventura, 

Procede tal e qual o avozinho infeliz: 

Em vão, por toda a parte, os óculos procura, 

Tendo-os na ponta do nariz! 

 

 Da felicidade, Mário Quintana (2005) 

 

 

Foi pedido aos alunos de uma escola que criassem uma lista com as sete maravilhas do 

mundo. A lista ficou assim: o Grand Canyon, a Muralha da China, o Canal do Panamá, o Taj 

Mahal, o Empire State Building, as Pirâmides do Egito e a Basílica de São Pedro.  

Após ler a lista em voz alta, a professora notou que havia se esquecido de uma aluna. 

Ela ainda estava escrevendo. A professora, então, aproximou-se e perguntou se ela precisava 

de ajuda para completar sua lista. A menina ficou vermelha e concordou com a cabeça, 

dizendo que havia tantas maravilhas no mundo que ela não estava conseguindo escrever todas 

elas.  

A professora disse-lhe que não se preocupasse, e pediu-lhe que lesse em voz alta o que 

tinha escrito até aquele momento. A aluna ficou tímida, mas começou a ler: “Eu acho que as 

sete maravilhas do mundo são: sentir, tocar, ver, ouvir, saborear, rir e amar”. A turma 

inteira ficou completamente em silêncio; inclusive a professora
1
.  

O que a aluna parece ter ensinado a todos naquele momento é que, além da beleza e 

grandiosidade das obras arquitetadas e construídas pelo homem, o corpo ainda é, e 

provavelmente continuará sendo, o mais engenhoso de todos os templos. Não é à toa que, no 

século XVII, Baruch Spinoza, um grande pensador do corpo, já dizia: “a estrutura do corpo 

humano, em engenhosidade, supera, em muito, todas as coisas que são construídas pela arte 

humana” (SPINOZA, 2017, p. 102)
2
. 

No entanto, essa notável máquina humana, e sua habilidade motora, seus sentidos 

apurados e sua assombrosa capacidade de compreensão e envolvimento afetivo, costuma 

passar despercebida pela maioria das pessoas, inclusive daquelas que estão dentro do espaço 

escolar. Foi o que revelou a reação dos alunos e da professora diante da lista feita pela aluna. 

Essa reação mostrou também que a maior parte das práticas pedagógicas ainda não leva em 

                                                           
1

 Essa história encontra-se no vídeo que circulou nas redes sociais em março/2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWBCznQ92Mg (01‟30‟‟). Acesso em: 18 mar. 2018. 

 
2
  Escólio da Proposição 1, Parte III, Ética. 
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conta a capacidade do corpo humano, como um todo, para compreender e interpretar o mundo 

– uma habilidade que depende, substancialmente, da ação dos cinco sentidos do corpo. Sob 

essa perspectiva, os órgãos dos sentidos, usualmente tratados como receptores externos de 

estímulos sensoriais que se transformam em impulsos nervosos e são conduzidos pelas células 

nervosas até o centro do sistema nervoso, poderiam ser ressignificados como canais por onde 

o mundo passa para dentro do homem, e por onde o homem se projeta para esse mesmo 

mundo. 

Contudo, muitas instituições de ensino, ainda hoje, desconsideram essa potencialidade 

do corpo, preferindo valorizar o pensamento lógico-racional, considerado como a única fonte 

de saber. Por isso, não é de se estranhar, na história narrada, a atitude de surpresa dos alunos e 

da professora quando alguém, na sala de aula, se referiu aos saberes sensoriais e afetivos 

como “as sete maravilhas do mundo”.  

De acordo com Byington (1996, p. 151), a valorização da inteligência conceitual se 

deve às dissociações objetivo/subjetivo; racional/irracional e mente/corpo que baniram, dos 

métodos de ensino, a inteligência sensório-motora e o corpo, a percepção e o afeto. Em 

entrevista para a Revista Plataforma do Letramento
3
, o escritor Bartolomeu Campos de 

Queirós comenta que essa cisão se deu num contexto histórico marcado pela concepção de 

educação brasileira como pressuposto para o desenvolvimento econômico. Segundo ele, esse 

contexto data dos anos 1960, quando foi implementado o MEC-USAid, um conjunto de 

acordos produzidos entre o MEC e a United States Agency for International Development, 

com o objetivo de estabelecer convênios de assistência técnica e cooperação financeira à 

educação brasileira. Na revolução de 64, do século XX, Jarbas Passarinho oficializou a 

reforma da educação e começou a dizer que a escola só podia ensinar aquilo que era 

mensurável. De lá para cá, a escola entrou no regime da economia, dos números. No entanto, 

Bartolomeu conclui: “[...] há coisas na educação que não são mensuráveis, são intuitivas, 

estão no campo da percepção e do afeto” (grifo nosso).  

Essa resistência, em se trabalhar com o que desperta a sensibilidade do corpo, também 

foi denunciada por Moreno (2004, p. 26) ao reconhecer que “o excessivo toque intelectualista 

do sistema educativo nunca reconheceu o estatuto da sensibilidade como objeto e objetivo de 

                                                           
3

 Disponível em: http://www.plataformadoletramento.org.br/download/entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf.  

Acesso em: 12 nov. 2018.  
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aprendizagem
4
”. Nessa mesma linha, a filósofa Viviane Mosé, em palestra sobre os desafios 

contemporâneos da educação
5
, adverte:  

A escola acha que quanto mais o conhecimento é abstrato, quanto mais ele é 

distante do movimento da vida, dos corpos, dos processos, maior e mais 

grandioso ele é. Por exemplo, há professores de Botânica, em escolas do interior, 

que atuam no meio da natureza exuberante e desenham plantas no quadro. Os 

professores, em geral, preferem o quadro à manifestação pura e natural que está 

acontecendo ao seu redor (...).O que o professor faz é valorizar a ideia, não a vida. 

(MOSÉ, 2015) 

 

Esse “apagão” sensório-afetivo pode ser testemunhado em várias práticas docentes de 

diferentes disciplinas do Ensino Fundamental II, inclusive nas de língua portuguesa, nas quais 

se inserem aulas de leitura
6

. Nelas, é possível presenciar o desinteresse e o baixo 

aproveitamento dos estudantes nas atividades de leitura propostas pelo professor.  

Aliás, por que será que no Ensino Fundamental I a maioria dos alunos demonstra mais 

alegria, interesse e entusiasmo pelas aulas? Seria por que o ensino, nesse ciclo escolar, é 

realizado, basicamente, por atividades lúdicas, que buscam produzir prazer e envolvimento 

afetivo às crianças, como forma de lhes favorecer o aprendizado? Seria também por que, 

somente na Educação Infantil os alunos são vistos como seres integrais, dotados de 

capacidades sensoriais, emocionais e motoras importantes para o desenvolvimento da 

imaginação, da criatividade e do raciocínio? Não se pretende, nesta tese, discutir as estratégias 

de ensino do Ensino Fundamental I e II; no entanto, não se pode deixar de pensar que algo 

acontece – ou melhor, algo se “apaga” – quando os alunos ingressam no EF II.    

É devido a essas – e a tantas outras – questões que não se pode deixar passar a 

oportunidade de se refletir sobre uma prática tão importante para a formação, no Ensino 

Fundamental II, daquele a quem, doravante, será chamado aluno-leitor.  

Essa denominação inspira-se na orientação de Solé (1998, p. 12), para quem “o aluno-

leitor é o aprendiz que, sob o manejo do especialista, vai cada vez um pouco além, no sentido 

do domínio autônomo”; e na de Oliveira (2008), segundo a qual “o termo aluno-leitor 

                                                           
4
  No original: “El excesivo toque inteclectualistadel sistema educativo nunca se ha avenido a reconocer el 

estatuto de la sensibilidad como objeto y objetivo de aprendizaje.” (MORENO, 2004, p. 26). Tradução livre. 

 
5
  Tema tratado no programa Café Filosófico, da EPTV (canal afiliado à Rede Globo, em São Paulo). Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=hRfZLQrAt5A. Acesso em: 24 mar. 2015.  

 
6
  Silva (2010, p. 36) lembra que, historicamente, vem sendo atribuída ao professor de Língua Portuguesa a 

responsabilidade de se trabalhar com leitura como parte do ensino de língua que lhe compete. No entanto, sabe-

se que a formação leitora dos alunos não deve ser de responsabilidade exclusiva do professor de português, pois, 

conforme Kleiman (2004c, p. 7), “a palavra escrita é patrimônio da cultura letrada, e todo professor é, em 

princípio, representante dessa cultura”.   
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representa um gênero específico de leitor, cujas práticas de leitura se opõem às práticas de 

leitura que caracterizam um leitor fora da escola”. Para esta autora, fora do espaço 

institucionalizado, lê-se para se obter alguma informação necessária ou prazer desejado; 

enquanto na escola, para se atender a avaliações de desempenho. 

Sabe-se que até hoje há, no Brasil, em escolas públicas e privadas, um número 

expressivo de alunos-leitores do EF II com dificuldades na leitura de textos verbais. Além da 

inabilidade para compreender e interpretar o texto, esses estudantes mal se lembram do que 

leram. Por isso, é comum “ouvir” a preocupação docente ecoando, não somente no espaço 

escolar, como também em publicações eletrônicas que tratam do baixo desempenho dos 

alunos brasileiros em leitura
7
. 

Esses parecem ser sintomas da falta de um tipo de envolvimento com o texto que não 

se constrói apenas com conhecimentos linguísticos e saberes conceituais, mas também com 

aqueles que advêm de inúmeras experiências sensório-afetivas vividas pelo aluno-leitor. A 

interdição que se costuma fazer, na sala de aula, ao que é da ordem do sensorial e do 

emocional, talvez ajude a explicar a dificuldade desse sujeito em envolver-se com o texto e, 

consequentemente, em compreendê-lo e interpretá-lo. 

Os conceitos de compreensão e interpretação são tomados aqui com base em 

Charaudeau (1995), para quem compreender é conhecer o sentido transparente, estável, que 

jaz na superfície textual; e interpretar é produzir sentidos que estão no implícito da 

linguagem
8
. Portanto, se, para esse linguista, a compreensão é a base da interpretação, é 

preciso, então, que os alunos-leitores não apenas sejam levados a identificar o significado 

denotativo das palavras e a extrair informações do texto, mas também a ler as entrelinhas, ou 

seja, as camadas submersas do material linguístico – tarefas que dependem de um 

envolvimento particularizante do aluno-leitor com o texto, mediado pelo professor. 

                                                           
7
  Algumas dessas publicações, que aparecem sob a forma de artigos científicos, reportagens e entrevistas, 

podem ser encontradas nos seguintes endereços eletrônicos: Sobre o problema da falta de atenção na escola: 

http://jornal.usp.br/artigos/o-problema-da-falta-de-atencao-na-escola/; sobre os alunos que leem, mas não 

entendem o texto: http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/le-bem-mas-nao-entende-nada/; sobre os alunos 

esquecerem os conteúdos: https://www.acasacuca.com.br/alunos-esquecem-conteudos/. Acessos feitos em: 01 

ago. 2018. 

 
8
  É necessário enfatizar que a escritura desta tese, concluída em Fevereiro/2019, faz referência aos conceitos de 

compreensão e interpretação tomados de Charaudeau, 1995. No entanto, soube-se, mais tarde, que o pesquisador 

publicou, em março/2019, um artigo que atualiza esses conceitos. Nesse novo texto, o conceito de compreender 

é ampliado, passando a incluir o de interpretar e o de inferir – referindo-se às inferências de natureza estrutural, 

como, por exemplo, o cálculo que se faz a propósito de uma desambiguização, fruto de uma polissemia. Nesse 

caso, uma frase do tipo “Eu não posso falar” pode significar uma incapacidade fisiológica ou uma 

impossibilidade circunstancial.  
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Embora a compreensão seja considerada a etapa inicial do processo de leitura, porque 

exige, basicamente, o reconhecimento dos signos, entende-se que, por atuar no nível mais raso 

dos textos, ela não deva ser praticada de forma prioritária. Assim, além de navegar na 

superfície textual, os alunos-leitores devem ser levados a mergulhar nas suas camadas mais 

profundas e desvendar o que está além das evidências linguísticas. Esse entendimento é 

corroborado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
9
:  

Se o objetivo é que o aluno-leitor aprenda a produzir e a interpretar textos, não é 

possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a 

palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a 

competência discursiva, que é questão central. (BRASIL, PCNs, 1988, p. 29) 
 

Nos estudos que se ocupam do desenvolvimento da competência leitora dos 

estudantes, entende-se, com frequência, que ela depende, em grande parte, do conhecimento 

prévio que inclui o conhecimento linguístico (saberes relativos ao sistema linguístico); o 

conhecimento textual (saberes relativos aos discursos e às mensagens enquanto sequências 

organizadas de enunciados), e o conhecimento de mundo que, em Charaudeau (2001a), é 

denominado de competência discursiva, ou seja, o conhecimento compartilhado, constituído 

tanto de percepções e definições mais ou menos objetivas em relação ao mundo quanto de 

sistemas de valores morais, éticos, religiosos, etc.
10

. 

Apesar de já existirem professores preocupados com a questão sensório-afetiva no 

processo de ensino-aprendizagem do currículo escolar, o que se vê, em relação às aulas de 

leitura da disciplina de Português, ainda é um número expressivo de docentes que 

desconsidera o fato de que o conhecimento de mundo também é construído por experiências 

no campo do sensorial e do afeto. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais os estudantes 

acabam sendo convocados a, diante da materialidade linguística, demonstrar conhecimento, 

preferencialmente, acerca das normas linguísticas, semânticas e pragmáticas; da classificação 

dos textos; dos dados históricos, geográficos e culturais presentes numa narrativa, mas 

raramente são chamados a trazer, para a leitura, seus saberes decorrentes de vivências 

olfativas, gustativas, auditivas, tácteis, visuais, e afetivas.  

                                                           
9
  Faz-se necessário mencionar que, em 2018, em substituição aos PCNs, passou a vigorar a Base Nacional 

Comum Curricular (BCNC), um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos, da escola pública e privada, devem desenvolver na Educação 

Básica. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 15 jun. 2018.  

 
10

  Texto original: “conocimientos por discernimiento que proceden de percepciones y definiciones más o menos 

objetivas en torno al mundo. Percepciones sacadas de experiencias compartidas”. Tradução livre. 
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A célebre frase do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (2011, p. 19-20), “a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele”, mostra que os conhecimentos linguísticos são 

precedidos por saberes não linguísticos gerados por inúmeras experiências pessoais do leitor 

no mundo e que, por motivos muito particulares, ficaram registradas em sua memória. 

Portanto, considerar a conjugação desses saberes no ato de leitura significa suplantar o 

conhecimento de língua, normalmente privilegiado pela escola, e contribuir, pelo viés do 

sensorial e do afetivo, para o desenvolvimento da competência leitora. 

Martins (2006, p. 30) chama a atenção para os saberes objetivos e subjetivos que, 

segundo ela, devem ser convocados em todo ato de leitura – seja do texto verbal, seja do não 

verbal. A autora propõe que “a capacidade de compreensão depende da experiência pessoal, 

da vivência de cada um, mais do que o conhecimento linguístico” (MARTINS, op. cit., p. 15). 

Seguindo essa linha de raciocínio, ela analisa três modos de interação com o objeto lido, a 

partir dos quais se podem extrair três níveis de leitura: sensorial, emocional e racional. O nível 

sensorial abarca a apreensão de sensações por meio da experiência direta com o mundo; o 

nível emocional corresponde a uma resposta afetiva a estímulos da realidade e o nível 

racional
11

, à capacidade de o leitor compreender o conteúdo das formas de expressão, isto é, 

refletir e assumir posições em relação ao que leu.  

Essas três camadas apontam para as diferentes maneiras de se ler os diferentes textos 

do mundo, antes mesmo da leitura do mundo do texto. Desse modo, a partir da proposta de 

Martins (2006), pode-se dizer que, na narrativa de abertura do presente capítulo, as sete 

maravilhas do mundo – “sentir, tocar, ver, ouvir, saborear, rir e amar” – podem ser tomadas 

como formas de interação dos sujeitos com o mundo e com outros sujeitos, uma relação 

construída, portanto, através do sensorial, do emocional e do racional. 

Nesta tese, o objeto de leitura será o texto literário, pois, conforme Cosson (2006, p. 

17), a literatura ajuda a “tornar o mundo compreensível, transformando sua materialidade em 

palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas”. Uma vez que os literários 

são, por natureza, textos ancorados na habilidade leitora para sentir as palavras, eles 

favorecem a reflexão, as associações, as inferências, bem como o envolvimento afetivo e a 

transformação pessoal a partir do acesso à memória sensorial e afetiva. São, enfim, textos que 

                                                           
11

  O nível racional de Martins (2006) não corresponde à inteligência conceitual de Byington (1996), mas, à 

capacidade de raciocinar, no sentido de pensar, sobre o objeto lido, tomando-se, como ponto de partida, 

informações de natureza sensorial e emocional.  
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diante da vida moderna – a qual, para Sontag (1987, p. 23), gera o embotamento das 

faculdades sensoriais –, permitiriam ao leitor “ver mais, ouvir mais, sentir mais” (op. cit.).  

Além disso, pode-se dizer que, por meio de recursos linguístico-discursivos como os 

da linguagem figurada (MARTINS, 2000), na qual se inserem, entre outros, processos 

analógicos semanticamente muito produtivos, os textos literários geram estruturas linguísticas 

condutoras de uma abundância de sensações e memórias sonoras, tácteis, visuais, olfativas, 

gustativas e, também, afetivas. A questão é que, geralmente, o aluno-leitor não é preparado 

para se relacionar sensorial e emocionalmente com essa gama de sensações e sentimentos que, 

se não forem aprisionados, na superfície textual, pela leitura exclusiva do enunciado, poderão 

vir a aflorar dos textos literários. 

A capacidade de o aluno-leitor relacionar-se com o texto literário, através dos sentidos 

do corpo e da memória afetiva, ainda não parece integrar, de forma contundente, o rol de 

saberes da competência leitora. No entanto, sabe-se, à maneira de Flores e Cardoso (2014, p. 

2), que para ler textos é preciso contar com uma intensa atividade de resgate das informações 

registradas na mente. Sendo assim, se o conhecimento prévio está armazenado na memória do 

leitor, como afirmam Kleiman (2004b), Silva (2010) e tantos outros pesquisadores, não há 

como ignorar que a imbricação leitura e memória sensório-afetiva seja imprescindível para o 

ato de ler.  

Professores de língua materna – também mediadores de leitura – parecem ainda não 

terem se dado conta de que eles têm à sua disposição, todos os dias, incríveis máquinas 

humanas capazes de processar, pelos sentidos do corpo e pela memória afetiva, inúmeros 

dados de experiência os quais podem servir de fonte para a leitura e foz para a produção de 

sentidos. De acordo com Silva
12

, “a maior parte das vezes, somos fozes, não somos fontes; se 

a fonte é o ponto de partida, a foz é o resto do caminho”. 

Ora, (i) se as experiências sensoriais e afetivas daquele que escreve estão, 

linguisticamente, materializadas nos seus textos; (ii) se é essa materialidade que o aluno-leitor 

lê e, a partir dela, produz sentidos; e (iii) se não há como ler sem acessar a memória sensorial 

e afetiva, então, por que, em nome do desenvolvimento da competência leitora do aluno-

leitor, insiste-se em valorizar apenas o seu saber sistematizado e cientificista que, na escola, é 

acessado, prioritariamente, pela sua capacidade visual de ler textos escritos e acumular 

conceitos?  

                                                           
12

 Disponível em: http://www.profmauriciodasilva.pro.br/pdf/leitura/2_interpretacao_de_textos_na_escola.pdf. Acesso 

em: 26 nov. 2018. 
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A prática pedagógica, em geral, no que tange à leitura escolar, parece ignorar a 

capacidade do pentágono multissensorial do corpo humano – provavelmente porque ela ainda 

está sob a égide da visão como único órgão habilitador do ato de ler. No entanto, pretende-se, 

aqui, mostrar que a visão é só mais uma possibilidade; afinal, boca, nariz, ouvidos e 

mãos/pele, com a ajuda da memória afetiva, também podem fazer leituras inimagináveis. 

A respeito disso, vale lembrar o que diz o escritor e crítico literário espanhol Víctor 

Moreno (2004)
13

, em Leer con los cinco sentidos: é imprescindível estimular no sujeito suas 

potencialidades sensoriais no contato mesmo com o livro que é um objeto real, que tem 

forma, tamanho, peso, cor, e é composto de várias partes, assim como o corpo humano, mas 

não é um organismo vivo e autônomo; é um objeto dependente do leitor, no sentido de que é 

um material inerte, uma “coisa” que só adquire vida quando lido (MORENO, op. cit., p. 9). 

Moreno alerta ser necessário relacionar-se com ele de forma simbiótica através de todos os 

sentidos do corpo, pois, “o saber, ou o conhecer, consiste em se relacionar com as coisas” 

(MORENO, op. cit., p. 14)
14

, ou seja, tocá-las, cheirá-las, ouvi-las, saboreá-las: não se deve 

ser apenas um voyeur dos livros. Com esse objetivo, o professor deve, então, levar o aluno a 

conhecer desde informações técnicas e o vocabulário pertencente ao universo sensorial, até o 

funcionamento de uma gráfica. O autor ainda reforça: “o prazer pela leitura só pode ser fruto 

de uma incitação dos cinco sentidos
15

” (MORENO, op. cit., p. 13).  

Ainda relacionado à sensibilização sensorial do leitor para a leitura, Iran Pitthan 

(2017)
16

, na tese intitulada A voz e a mediação de leitura: partiturização, performance e 

provocação, trata da performatização da voz como recurso de mediação. Por meio da leitura 

oral performática, mediada por um ledor, Pitthan mostra ser possível levar os alunos a 

depreender intenções mais profundas do texto escrito, com inferências possíveis diante do seu 

conhecimento de mundo. O autor já havia observado que a leitura feita em voz alta perdera a 

                                                           
 
13

Licenciado em Filologia Românica pela Universidade de Deusto (Bilbao, Espanha). 

Doutor em Filologia Românica pela Universidade de Zaragoza, Espanha. É autor de vários livros sobre leitura e 

competência leitora. Uma relação dessas obras pode ser encontrada em: 

https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADctor-moreno-bayona-82740986/?ppe=1. Acesso em: 05 jan. 2016. 

 
14

    Texto original: “El saber o conocer consiste em manejar cosas”. Tradução livre.  

 
15   Texto original: “El placer por la lectura sólo puede ser fruto de una concitación de los cinco sentidos”. 

Tradução livre. 
 
16

   PITTHAN, Iran N. “A voz e a mediação de leitura: partiturização, performance e provocação”. Orientadora: 

Beatriz dos Santos Feres. 2017. 179 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, UFF, 

Niterói, RJ, 2017. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/3684?mode=full. Acesso em: 02 jul. 2017. 
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força nas práticas de leitura escolar, não somente entre alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, mas também entre os próprios professores. Ele notou também que ambos, alunos e 

professores, pecavam no ritmo e no uso de entonações, tornando a leitura “fria”, pouco 

adequada e, consequentemente, com poucas condições de despertar interesse mais profundo 

pelo assunto tratado, ou pela história apresentada. Pitthan propôs-se, então, a estudar a 

importância das nuances vocais na constituição de sentidos e no efeito que cada ação poderia 

causar.Para isso, analisou, por meio de uma partiturização, as performances vocais na canção 

“Surabaya Johnny”, de Bertold Brecht (com duas versões realizadas em estúdio); o poema 

“Cântico Negro”, de José Régio (com duas versões gravadas ao vivo em teatro); o “Monólogo 

de Segismundo”, fragmento da peça A vida é sonho, de Calderón de la Barca (com uma 

versão realizada para o cinema e outra para o Youtube); e  o miniconto “Rapunzel”, de Luiza 

Lagoas (com uma gravação em estúdio, e outra  realizada em sala de aula por uma aluna). O 

resultado de sua análise mostrou que, pela experiência empírica de mediação vocalizada da 

leitura (com a emissão assertiva da palavra, a modulação e o ritmo, a adequada hierarquização 

das informações presentes no texto e as sonoridades vocais que privilegiam a sensibilidade), é 

possível revelar ou potencializar sentidos possíveis propostos pelo texto. 

Também direcionado à observação da sensorialidade ligada à leitura, a instituição 

europeia, The Sensory Projects
17

, fundada pela britânica Joanna Grace
18

(especialista em 

engajamento e inclusão sensorial), defende que é possível proporcionar aos leitores 

experiências sensoriais na leitura de textos narrativos constituídos de histórias sensoriais
19

, 

isto é, narrativas curtas que ganham vida por meio de experiências empíricas com os cinco 

sentidos. Essas experiências ajudariam a desenvolver a aprendizagem de todos os estudantes, 

principalmente daqueles com necessidades educacionais especiais. Em entrevista para a 

revista eletrônica The Guardian (UK News), Joanna Grace afirma: 

A estimulação sensorial é uma parte vital do nosso desenvolvimento cognitivo, 

não apenas um recurso. Quanto mais sentidos usarmos para aprender, mais 

nosso cérebro se envolverá nessa aprendizagem, dando-nos melhores 

probabilidades de compreensão e retenção de informações. Nas histórias 

sensoriais, o significado é transmitido através da linguagem e dos estímulos 

sensoriais
20

. (grifo nosso) 

                                                           
17

    Disponível em: http://www.thesensoryprojects.co.uk/. Acesso em: 30 nov. 2015. 

 
18

 Dados biográficos e bibliográficos de Joanna Grace estão disponíveis em: 

https://www.linkedin.com/in/joanna-grace-a9248042/ e http://jo.element42.org/. Acessos em: 30 nov. 2015. 

 
19

  Algumas dessas histórias estão disponíveis em: http://jo.element42.org/sensory-stories. Acesso em: 30 jul. 

2017. 

 
20

   Texto original: “Sensory stimulation is a vital part of our cognitive development, not just a useful aspect. The 

more of our senses we use when we learn, quite literally the more of our brain gets involved in our learning, 
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O princípio norteador desse projeto é o de que, com o conhecimento certo e um pouco 

de criatividade, objetos baratos podem se tornar ferramentas sensoriais efetivas para inclusão: 

“[...] Pode-se, por exemplo, fazer uma gota de água rolar pelo rosto de um aluno para dar 

sentido a um texto que fala sobre alguém chorando
21

”.  

Outro trabalho destacado nessa linha de interesse refere-se à proposta pedagógica de 

origem alemã que, hoje, é encontrada em várias unidades escolares brasileiras. De acordo com 

a página virtual
22

 da Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB), a Pedagogia Waldorf, 

criada em 1919, está presente no mundo inteiro com mais de 1.000 escolas. Ela se baseia na 

concepção de desenvolvimento do ser humano, introduzida por Rudolf Steiner - autor do livro 

A filosofia da liberdade (2000) - e nos pontos de vista antropológico, pedagógico e curricular, 

fundamentados na Antroposofia
23

. Seu processo de ensino-aprendizagem busca a valorização 

do ser humano como um todo, e não apenas como um ser intelectual:  

As emoções e sensações que acompanham a experiência de aprender dão 

sustentação ao que é captado intelectualmente. O ensino teórico é sempre 

acompanhado pelo prático, com grande enfoque nas atividades corpóreas (ação e 

movimento), artísticas e artesanais, de acordo com a idade dos estudantes. Nessa 

concepção predomina o exercício e o desenvolvimento de habilidades, e não o mero 

acúmulo de informações (...). Quando a informação é elaborada no intelecto 

(pensar), passa pelos órgãos dos sentidos (sentir) e determina uma vontade (agir), 

ela se transforma em conhecimento. Pensar, sentir e agir é o caminho da 

aprendizagem.
24

 (grifo nosso) 

 

A Sra. Karen Leyton, professora de matemática do 6º. Ano, lotada na Escola Waldorf 

Novalis
25

, em Piracicaba (SP), em uma conversa informal, explicou que, de acordo com essa 

                                                                                                                                                                                     
giving us better odds of understanding and remembering. In sensory stories, meaning is conveyed through 

language and sensory stimuli […]”. GRACE, J. Sensory stories: Reading with five senses. In: The Guardian 

Journal. Nov 6
th

, 2013. Disponível em: https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-

blog/2013/nov/06/sensory-stories-reading-five-senses. Acesso em: 30 jul. 2017. Tradução livre. 

 
21

  Texto original: “[…] a drop of water can be trickled down a student´s face to give meaning to a piece of text 

that talks about someone crying”. Tradução livre. 

 
22

  Disponível em: http://www.fewb.org.br/Pedagogia.php. Acesso em: 07 nov. 2017. 

 
23

  Segundo a página da Sociedade Antroposófica, a Antroposofia, do grego "conhecimento do ser humano", 

introduzida no início do século XX pelo austríaco Rudolf Steiner, pode ser caracterizada como um método de 

conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método 

científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Disponível 

em: http://www.sab.org.br/antrop/.  Acesso em: 07 nov. 2017. 

 
24

  Disponível em ://www.sab.org.br/antrop/.  Acesso em: 07 nov. 2017. 

 
25

 Mais informações sobre a Escola Waldorf Novalis, e a Profa. Karen Leyton estão disponíveis em: 

http://www.novalis.org.br/corpo-pedagogico/. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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pedagogia, não existem apenas cinco, mas doze sentidos
26

. E que esses (doze) sentidos do 

corpo, quando ativados, tornam-se canais potencializadores para a aprendizagem de alunos, 

com e sem necessidades especiais.  

A breve descrição dos trabalhos acima mencionados, bem como as leituras feitas de 

outros textos com objetivos pedagógicos similares, revela a existência de profissionais de 

educação que se dedicam a inserir atividades sensoriais no processo de ensino-aprendizagem.  

No entanto, percebe-se que, com exceção de Moreno, Pitthan e das escolas Waldorf, a maioria 

das estratégias de ensino a que se teve acesso foram elaboradas, visando-se um público-alvo 

formado por alunos com deficiências neuro-fisiológicas que, por isso mesmo, requerem 

estratégias diferenciadas de ensino – embora nem todas se voltem para a leitura de textos. 

Esses profissionais entendem que as experiências de ordem sensório-motora podem 

potencializar as áreas do corpo que não foram afetadas por algum tipo de disfunção, ajudando, 

assim, no processo de aprendizagem.  

De fato, ao longo das leituras feitas em artigos científicos, teses e dissertações voltadas 

para o ensino mediado por atividades sensoriais, constatou-se existir um número considerável 

de estudiosos preocupados com a aprendizagem de alunos com algum tipo de deficiência, 

entre elas a dislexia
27

. Sabe-se que os alunos disléxicos, ou com outro tipo de deficiência 

neurobiológica, necessitam frequentar escolas especiais, com estrutura profissional 

especializada e material adequado. Essas instituições têm especial interesse na implementação 

de atividades que estimulem a capacidade sensorial dos alunos, pois entendem que essa 

habilidade, se desenvolvida, poderá lhes proporcionar condições de aprendizagem e, 

principalmente, de integração social. 

No entanto, a questão que se levanta nesta tese é que, mesmo os alunos sem qualquer 

tipo de deficiência neuro-fisio-biológica apresentam significativos graus de dificuldade em 

leitura, só que em nível de compreensão e interpretação; tanto que, para muitos deles, as aulas 

de leitura são verdadeiros tormentos pedagógicos. Esse é um dos sinais que apontam para a 

                                                           
26

  O tato; o sentido da vida; o sentido do movimento; o sentido do equilíbrio; o olfato; o paladar; a visão; o 

sentido térmico; a audição; o sentido da palavra; o sentido do pensar e o sentido do eu. Informações detalhadas 

acerca de cada um desses sentidos estão disponíveis em: http://www.antroposofy.com.br/wordpress/os-12-

sentidos/. Acesso em: 15 nov. 2017. 

 
27

 Essa deficiência é definida pela Associação Brasileira de dislexia como um transtorno específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente 

da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração: “Essas dificuldades normalmente resultam de um 

déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e a outras habilidades 

cognitivas”. Disponível em: http://www.dislexia.org.br/o-que-e-dislexia/. Acesso em: 30 nov. 2018. 
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gravidade de um problema tão recorrente nas escolas comuns
28

, que leva professores de 

leitura a propagar, quase que diariamente, a dificuldade leitora de seus alunos para ler um 

texto.  Então, não seria o caso de elaborar, para esses alunos, uma metodologia diferenciada 

de leitura? 

Se ainda se considerar a realidade sócio-cultural dos alunos de escola pública – 

carentes de livros em suas casas; de responsáveis que lhes estimulem a prática de leitura; de 

viagens que lhes propiciem múltiplos saberes; etc. –, então será possível vislumbrar a 

necessidade de se olhar para as estratégias de leitura escolar sob outro ângulo, um ângulo 

multissensorial. Afinal, nas escolas, em geral, há muitos alunos que poderiam ser 

considerados “especiais”, não porque apresentam problemas neuro-fisio-biológicos, mas 

porque fracassam no desempenho em leitura, quer dizer, em compreensão e interpretação de 

textos escritos.  

Se existe, provavelmente ainda não foi divulgado um estudo extenso e profundo com o 

objetivo de propor estratégias de mediação leitora que levem os alunos-leitores a 

experimentar, na sala de aula, sabores, aromas, texturas, sons e imagens que lhes possam 

evocar memórias e sentimentos importantes para a leitura do texto.  Afinal, há de se concordar 

que, para se chegar aos sentidos do texto é preferível, antes, passar pelos sentidos do corpo e 

pela memória sensorial e afetiva, a fim de favorecer o envolvimento do aluno com a história 

contada no texto, potencializando, assim, seus graus de compreensão e interpretação.  

Com todas essas ideias em mente, objetivou-se utilizar estratégias de mediação leitora 

voltadas para o Ensino Fundamental II, com fins de recrutar, seja pela experiência empírica, 

seja pelo acesso à memória sensorial e afetiva, os sentidos do corpo como coadjuvantes na 

leitura de textos literários. 

Essa proposta será guiada, fundamentalmente, pela teoria Semiolinguística, de Patrick 

Charaudeau. Além disso, a esse norte teórico reuniram-se os seguintes aportes: os estudos 

realizados por pesquisadores que se dedicam ao ensino de leitura, dentre os quais se destacam: 

Bortoni-Ricardo et. al. (2012); Cosson (2006); Dell‟Ísola (1991); Feres (2011); Kleiman 

(2004c); Martins (2006); Pitthan (2017); Silva (2010) e Solé (1998); os pressupostos 

filosóficos de Baruch Spinoza acerca da relação afecção/afeto vivenciada pelo corpo; e as 
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  Seguindo as orientações de Sassaki (2002), consultor de inclusão social e autor de livros sobre inclusão, “é 

preciso utilizar a terminologia correta para uso na abordagem de assuntos de deficiência a fim de que 

desencorajemos práticas discriminatórias e construamos uma verdadeira sociedade inclusiva”. Por isso, segundo 

ele, termos como “aluno com síndrome de Down”, “aluno cego”, “surdo-mudo”, “doente mental”, entre outros, 

devem ser substituídos por “aluno com deficiência”. Da mesma forma, “sala de aula (ou escola) normal” deve 

ser trocado por “sala de aula (ou escola) comum”. O autor completa: “Quando todas as escolas forem inclusivas, 

bastará o termo sala de aula, sem adjetivá-lo”.   
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pesquisas e documentários – disponíveis na web sob a forma de artigos científicos e vídeos – 

acerca do sistema sensorial humano. 

O corpus será formado pelos seguintes textos literários: Os cinco sentidos (2009) e 

Traíra sem espinhos (2014), ambos escritos por Bartolomeu Campos de Queirós; e Com a 

maré e o sonho (2006a), de Ninfa Parreiras. A partir deles, espera-se poder proporcionar aos 

alunos-leitores um envolvimento multissensorial diferenciado a partir de um mundo feito de 

palavras.  

Como a estratégia de mediação em leitura com atividades multissensoriais se respalda 

na ideia de que, fora da escola, os cinco sentidos do corpo do aluno são maciçamente 

aguçados para ler os textos do mundo, quem sabe algo parecido poderia se dar dentro da sala 

de aula, de modo a mostrar para os estudantes que a escola é, sim, um lugar onde eles podem 

sentir, tocar, ver, ouvir, saborear, rir e amar os textos? Nesse aspecto, a proposta a ser 

apresentada entraria como mais um recurso para levar o aluno-leitor a potencializar seus graus 

de compreensão do texto a ser interpretado e, por que não, também levá-lo a prestar mais 

atenção à leitura e a reter o conteúdo lido. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma:  

Neste Capítulo 1, procurou-se contextualizar a problemática, apresentando-se as 

justificativas, os propósitos e a vertente teórica desta pesquisa; 

O Capítulo 2 trata dos pressupostos da Semiolinguística que ajudaram no 

desenvolvimento deste estudo, principalmente aqueles que tangem aos sujeitos do ato 

linguageiro; à semiotização do mundo e ao contrato de comunicação. Outros aportes teóricos 

também contribuíram para a elaboração das estratégias multissensoriais de mediação leitora; 

O Capítulo 3 pretende refletir acerca da leitura, em geral, e, mais especificamente, da 

leitura escolar, considerando-se o produtor e o receptor dos textos. Nesta seção, enfatizou-se a 

leitura de textos literários; 

O Capítulo 4 apresenta a noção spinozista de afecção e afeto para reforçar a proposta 

de atividades multissensoriais de pré-leitura; e uma abordagem fisiológica dos órgãos do 

corpo humano, para reforçar seu papel social na interação humana.  

O Capítulo 5 propõe uma metodologia, alicerçada em importantes pesquisas acerca do 

ensino de leitura, na qual se podem inserir as atividades multissensoriais; 

O Capítulo 6 verifica as potencialidades semiolinguísticas dos textos do corpus, 

considerando-se que o trabalho do professor-mediador com os textos acontece, 

primeiramente, fora do espaço da interlocução texto-aluno; 
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O Capítulo 7 propõe uma possível articulação entre os sentidos do corpo, as memórias 

e os sentidos dos textos do corpus, considerando-se a camada explícita e a camada implícita 

de cada texto; 

O Capítulo 8 dedica-se ao principal objeto de estudo desta pesquisa: as atividades 

multissensoriais inseridas numa proposta metodológica de mediação em leitura.  

No Capítulo 9, são apresentadas as Considerações finais da tese.  

E, por último, citam-se as Referências. 
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2 NORTE TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo será traçada uma trilha dentro do vasto território teórico da 

Semiolinguística, do pesquisador francês Patrick Charaudeau, na qual ingressarão, ao longo 

do trajeto, alguns aportes linguísticos com o objetivo de enriquecer o percurso e contribuir 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Pretende-se, assim, percorrer um itinerário que 

instigue a reflexão sobre a linguagem, o ensino de leitura, e a elaboração de estratégias 

multissensoriais de mediação leitora capazes de potencializar o envolvimento do aluno-leitor 

com o texto, bem como seus graus de compreensão e interpretação. 

 

 

2.1   Cenário Semiolinguístico 

 

No Prefácio de Linguagem e discurso (2014), o linguista Patrick Charaudeau afirma 

que a linguagem é um fenômeno que não se reduz às gramáticas e aos dicionários. Ao 

contrário, ela é uma atividade humana que se desdobra no teatro da vida social e cuja 

encenação resulta da atuação de três componentes: situacional, semiolinguístico e discursivo. 

Ele explica que, como todo ato de linguagem se produz dentro de uma circunstância de 

comunicação, na qual se inscrevem a finalidade da situação e a identidade dos sujeitos 

envolvidos, faz-se necessário que o sujeito-locutor acesse sua competência situacional. Além 

disso, para organizar a encenação do seu ato de linguagem, o sujeito busca as ferramentas 

linguísticas, levando em conta uma ou mais visadas – enunciativa, descritiva, narrativa e 

argumentativa – e, por isso, ele recorre à sua competência semiolinguística. E, para construir 

sentidos para seu ato de linguagem, esse mesmo sujeito-locutor acaba ativando seus 

conhecimentos prévios, instanciados em experiências individuais e coletivas; uma evocação 

que depende de sua competência discursiva, conjugada com os dados da situação de 

comunicação e os mecanismos de encenação do discurso. 

Tratar a linguagem dessa forma pressupõe considerar que é na camada superficial do 

texto que os sentidos programados pelo sujeito locutor – de acordo com sua finalidade 

comunicativa – ficam materializados sob a forma de palavras e frases. Contudo se deve 

considerar também que nessa camada textual é possível observar os modos pelo quais o 

discurso foi organizado e as circunstâncias em que o ato de linguagem ocorreu. Não é à toa 

que Charaudeau (2014) define o ato comunicativo como o resultado de uma encenação, ou 
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ainda, o palco onde atuam, de forma intensa e complexa, diversos fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Sobre esse palco, alicerçado por duas grandes vigas denominadas espaço 

externo e espaço interno, atuam sujeitos-parceiros e sujeitos-protagonistas 

(CHARAUDEAU, 2001). Com o intuito de conferir uma visão panorâmica da 

performatividade desses sujeitos no ato de comunicação, segue-se uma representação 

elaborada por Charaudeau (2008):   

 

 

 

No espaço externo, os parceiros Eu comunicante (EUc) e Tu interpretante (TUi) são, 

respectivamente, o locutor e o interlocutor do mundo psicossocial – os seres sociais. Eles 

levam para suas produções linguageiras seus estatutos de “idade, sexo, categoria sócio-

profissional, posição hierárquica, relação de parentesco, etc.” (CHARAUDEAU, 2001, p. 31).  

No espaço interno, os protagonistas Eu enunciador (EUe) e Tu destinatário (TUd) 

são, respectivamente, o locutor e o interlocutor do mundo textual – os seres de fala. Eles 

ocupam o espaço da discursivização do ato comunicativo, no qual o material linguístico usado 

pelo Eu comunicante na elaboração dos seus textos transforma-se em sentidos, passíveis de 

interpretação por parte do Tu interpretante.  

Como se pode ver, por meio da Figura 1, “o sucesso de qualquer projeto de 

comunicação deve implicar a necessidade de harmonização entre os circuitos externo e 

interno” (OLIVEIRA, 2003, p. 54). A harmonia dessa relação está imbricada no fato de que 

tanto o Eu enunciador quanto o Tu destinatário são discursivizados pelo Eu comunicante: o 

primeiro organiza as estratégias linguístico-discursivas que atendam à finalidade contratual 

(ou visada) do Eu comunicante; o segundo torna-se o sujeito a quem é dirigido o projeto de 

fala (objetivos mais ou menos claros que motivam os modos de construção dos discursos) do 
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Eu comunicante.  Assim, se o ato de linguagem do Eu comunicante fizer sentido para o Tu 

interpretante, este terá aderido à imagem projetada pelo Eu comunicante para o Tu 

destinatário.  

Parece, então, que uma espécie de “Big Bang” da significação ocorre no e a partir do 

Eu comunicante, na medida em que a performance do ato de comunicação é por ele 

concebida. Para ajudar a representar a discursivização do Eu comunicante em Eu enunciador, 

isto é, quando o Fazer do Eu comunicante torna-se o Dizer do Eu enunciador, elaborou-se o 

seguinte quadro: 

 

Quadro 1: A discursivização do Eu comunicante em Eu enunciador 

 

Circuito externo – FAZER 

Momento do “ensaio” 

Circuito interno – DIZER 

Momento da “encenação” 

Eu comunicante – a(u)tor 

 

 Ocupa um lugar psicossocial  

 Age (posição contratual) 

 Ser do mundo real, do Fazer 

 Ser sem máscara 

Eu enunciador – personagem 

 

 Representa um papel teatral 

 Atua (posição teatral) 

 Ser do mundo do discurso, do Dizer 

 Ser com máscara 

 

 

Assim como um diretor de teatro utiliza o espaço cênico, os cenários, a luz, a 

sonorização, os comediantes, etc., para produzir a encenação, o Eu comunicante utiliza 

determinados recursos linguísticos em função dos efeitos que pretende produzir no 

interlocutor por ele imaginado. Esse viés teatral dado por Charaudeau (2014) ao ato 

comunicativo confirma que quando um indivíduo toma a palavra ele age como os atores que 

têm que representar um determinado personagem num palco.  

A coluna do Circuito Externo procura caracterizar o universo do Eu comunicante, um 

dos parceiros do ato comunicativo – no momento em que ele fala com o Tu. O Eu 

comunicante é aquele que ocupa um lugar psicossocial no dizer e, como a(u)tor do seu texto, 

torna-se, também, responsável pela posição contratual  – assunto que será tratado mais 

adiante. Por isso, é ele quem decide o que / como dizer. Essa decisão envolve escolhas 

lexicais e construções frasais em função de uma intencionalidade comunicativa que, ao serem 
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representadas dessa ou daquela forma, podem produzir esse ou aquele sentido. O Eu 

comunicante torna-se, assim, o responsável pelo ensaio, porque a ele, ser do mundo real
29

, 

psicossocialmente construído, cabe reunir estratégias para produzir os enunciados e atingir 

determinados fins. Ora, sabe-se que é no ensaio teatral que acontece o processo de criação de 

um personagem. Sob a orientação do diretor teatral, o ator utiliza recursos vocais, faciais, 

corporais e emocionais, selecionando aqueles que melhor lhe ajudarão a transmitir ao 

espectador um determinado conjunto de ideias e ações dramáticas. E já que esse sujeito é o 

produtor empírico desses enunciados, ele poderia ser chamado de ser sem máscara. 

A coluna do Circuito Interno procura caracterizar o universo do Eu enunciador, que, 

como se viu, é a imagem de enunciador construída pelo Eu comunicante. Por isso, a 

discursivização do Eu comunicante se dá no momento em que ele sai da posição psicossocial, 

contratual, para assumir uma persona, uma posição teatral, e poder falar “no palco”, lugar do 

discurso. Tudo isso acontece em função de um querer-dizer atravessado pelas circunstâncias 

da situação comunicativa, do seu projeto de fala e das imagens que faz do seu interlocutor. 

Assim, o Eu enunciador é o sujeito que representa um papel teatral e, como protagonista do 

ato comunicativo, torna-se responsável pela encenação, ou seja, pelo que acontece no palco. 

Portanto, a ele, ser do mundo do papel, cabe o Dizer, ou seja, a produção da enunciação, 

quando o Fazer se transforma em Dizer. A enunciação está localizada na camada submersa do 

texto – na qual está o discurso. E já que esse sujeito é a criação do Eu comunicante, torna-se, 

assim, o produtor da enunciação. Por isso, ele poderia ser chamado de ser com máscara
30

. 

Sendo assim, se, por um lado, o sujeito comunicante é aquele que inicia o processo de 

comunicação, por outro lado, o sujeito interpretante é o parceiro que tem a iniciativa do 

processo de interpretação – o qual, segundo Charaudeau (2001b), é construído com base na 

sua percepção do ritual linguageiro e nas hipóteses de saber que ele é levado a elaborar sobre 

o sujeito comunicante. Da mesma forma, se, por um lado, o Eu enunciador é a imagem criada 

pelo Eu comunicante a fim de atingir seu objetivo de fala, o Tu destinatário é o “interlocutor 

fabricado pelo Eu como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação” 

(CHARAUDEAU, 2014).  

                                                           
29

  Charaudeau (2014, p. 51) não confere à palavra real um valor absoluto, pois esse autor não considera que 

haja, em algum lugar, uma realidade fixa, indiferente à linguagem e mais verdadeira que ela. Para ele, real 

representa um estatuto imaginado pelo homem; trata-se muito mais de um como se a realidade verdadeira 

exterior à linguagem existisse.  

 
30

  O ser com máscara é, ao mesmo tempo, aquele que produz uma unidade linguageira, explícita, aquela que o 

leitor vê e que é programada de modo a provocar relações com o contexto para ter seu sentido finalizado. Por 

outro lado, ele é também aquele que apresenta uma pluralidade linguístico-discursiva, implícita, aquela que o 

leitor lê a partir da superfície textual e das relações com o contexto.  
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Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que todo ato linguageiro está respaldado por um 

contrato bilateral firmado pela atuação e desdobramento dos dois sujeitos da comunicação: Eu 

e Tu. 

 

Quadro 2: A relação bilateral do contrato de comunicação 

 

EU TU 

 

Eu comunicante (externo ao texto) 

 

 

Eu enunciador (interno ao texto) 

 

 

Tu interpretante (externo ao texto) 

 

 

Tu destinatário (interno ao texto) 

 

 

 

As cláusulas contratuais, que balizam a negociação dos sentidos entre os protagonistas 

da comunicação, serão tratadas mais adiante. Por ora, é preciso lembrar que o sujeito 

comunicante, ser social dotado de intencionalidades, organiza seu dizer, a fim de atingir seu 

destinatário – embora não tenha controle total sobre os efeitos de sua enunciação; afinal, o Tu 

interpretante pode decidir interpretar a mensagem de acordo com os objetivos do Eu 

comunicante, ou não. 

 

2.2   Do mundo para a língua e da língua para o discurso 

 

Como seres psicossociais, os homens têm duas necessidades prementes: conhecer o 

mundo que os rodeia e compartilhar esse conhecimento com seus semelhantes. Essas 

demandas dependem, em grande parte, da sua capacidade de perceber o mundo e transformá-

lo em representações mentais que possam ser comunicadas por meio dos vários tipos de 

linguagem que estão à sua disposição, entre elas, a linguagem verbal. Assim, as experiências 

diretas com o mundo externo podem ser simbolizadas por palavras, as quais, no nível 

discursivo, produzem certos efeitos de sentido, a fim de atender ao projeto de fala do Eu 

comunicante, numa determinada situação de comunicação.   

A Semiolinguística vai se interessar, justamente, pelo modo como os sujeitos 

transmitem a outros sujeitos suas percepções acerca de um mundo que está aí, em estado 

bruto, um mundo a ser significado. Não é à toa que Semiolinguística é o nome da disciplina 
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que estuda o processo de transformação de ideias em signos – principalmente os verbais – 

dentro de um contexto de comunicação. Segundo Charaudeau (2001b),  

a forma de ação pretendida pelo sujeito-comunicante é sobretudo constituída por 

um material linguageiro oriundo das línguas naturais – com sua dupla articulação e 

a particularidade combinatória de suas unidades (sintagmático-paradigmática, em 

vários níveis: palavra, frase, texto...).   

 

Assim, o mundo vai sendo significado por um Eu comunicante que utiliza certas 

estratégias linguístico-discursivas para, por meio de um texto oral ou escrito, poder 

compartilhar, com o Tu interpretante, sua visão de mundo.  

Nos termos de Charaudeau (op. cit.), o mundo vai sendo configurado através de uma 

forma-sentido sob a responsabilidade de um sujeito intencional com um projeto de influência 

social, num determinado quadro de ação. Portanto, esse processo que “ensaia” o Dizer para 

depois encená-lo, é justamente o que corresponderia ao deslizamento da língua para o 

discurso; e ele recebe o nome de semiotização do mundo.  

Então, para se compreender como Eu comunicante percebe o mundo e o significa por 

meio de uma configuração semiológica – tornando-o um objeto de troca com o Tu 

interpretante (o destinatário desse objeto) –, faz-se necessário acompanhar os processos de 

transformação e o de transação na tarefa, tão humana, de semiotizar o mundo, e a própria 

vida. 

O processo de transformação está vinculado à instância discursiva e 

semiolinguística. Ele parte de um mundo a significar que é transformado em mundo 

significado. Esse processo compreende quatro operações interdependentes que podem ser 

observadas na superfície textual (CHARAUDEAU, 2001a; 2005):  

a) identificação: o sujeito percebe os seres materiais ou ideais, reais ou imaginários, 

mas, para poder falar deles, tem que trazê-los à existência por meio da nomeação e/ou 

conceitualização. Ao fazê-lo, transforma-os em identidades nominais;  

b) qualificação: o sujeito descreve os seres por meio de suas maneiras de ser. Com 

esse procedimento, transforma-os em identidades descritivas;  

c) ação: o sujeito confere aos seres uma razão de ser, ao fazerem ou sofrerem alguma 

coisa. Dessa forma, transforma-os em identidades narrativas;  

d) causação: o sujeito inscreve a sucessão de ações praticadas e sofridas pelos seres 

numa cadeia de causalidade, responsável por explicar a transformação dos fatos.  

No ato de comunicação a seguir, é possível acompanhar o processo de transformação 

dos seres do mundo em signos verbais: “Meu pai era agricultor e minha mãe, do lar e artesã. 
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Éramos uma família imensamente feliz, onde tínhamos o mais precioso e desejado de todos os 

pães: o amor” (MARTINS, 2014, p. 114). Nesse fragmento, os seres do mundo real foram 

transformados em identidades nominais (pai, mãe, família, pães, amor); identidades 

descritivas (era agricultor; do lar e artesã; feliz; precioso e mais desejado); identidades 

narrativas (Éramos uma família [...]; tínhamos [...]), e identidades que agem ou sofrem a ação 

em decorrência de uma sucessão de fatos (a família era feliz porque tinha amor).  

O processo de transação está vinculado à instância da situação de comunicação. Ele 

compreende quatro princípios que permeiam a relação entre o locutor e o interlocutor:  

a) alteridade: os parceiros do ato de linguagem devem reconhecer-se como 

semelhantes (com saberes compartilhados e motivação comunicativa comum) e diferentes 

(cada um com um papel específico na troca, mas engajados num processo de mútuo 

reconhecimento);  

b) pertinência: os parceiros devem reconhecer o conteúdo temático eleito para a troca 

comunicativa; o que não significa adotar o universo de referência do outro, mas ao menos 

compartilhá-lo como um conjunto de saberes que podem ser verificados por qualquer sujeito; 

c) influência: todo produtor de linguagem visa a afetar seu receptor, seja através da 

razão, orientando seu pensamento, ou da emoção, despertando-lhe memórias afetivas. No 

entanto, caberá ao polo receptor decidir embarcar, ou não, nesse jogo de influência; 

d) regulação: os parceiros devem recorrer a estratégias que assegurem uma 

intercompreensão mínima, sem a qual a troca não se efetiva. Essa regulação é necessária, 

porque “toda influência pode corresponder a uma contra-influência” (CHARAUDEAU, 2005) 

e, para que não haja ruptura da comunicação, as restrições do jogo de influências devem ser 

reguladas pelos parceiros
31

.  

No ato de comunicação há pouco mencionado como exemplo das operações do 

processo de transformação, tanto o Eu comunicante quanto o Tu interpretante deverão 

obedecer aos princípios norteadores do processo de transação para que a interação 

intersubjetiva aconteça, isto é, seja legitimada
32

. Dessa forma, o processo de transformação 

seria responsável por captar as informações recebidas do meio e transformá-las em algum tipo 

de linguagem; e o de transação, por compreender os efeitos de sentido produzidos pela 

linguagem utilizada. Assim, para que os parceiros legitimem, por exemplo, os sentidos 

                                                           
31

  Mais adiante, se verá que nos contratos de leitura escolar essa regulação não está sob a responsabilidade 

apenas dos parceiros da comunicação.  

 
32

  Esses princípios norteadores correspondem aos constituintes do processo de validação de Ghiglione (1984 

apud EMEDIATO, 2007): regras conversacionais, temas, maneiras de dizer, leis do discurso, saberes 

compartilhados, etc. – o qual será tratado mais adiante. 
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produzidos pela analogia feita entre pão e amor, eles precisam reconhecer e compartilhar 

certos saberes advindos do cristianismo, os quais conferem, ao vocábulo “pão”, o sentido 

conotativo de alimento essencial para o espírito humano (Jesus é o pão da vida, porque Ele é 

amor).  

As considerações feitas acerca dos dois processos propulsores da semiotização do 

mundo comprovam a dependência das operações de transformação (em nível 

semiolinguístico) em relação às operações de transação (em nível discursivo e situacional). 

Isso significa que, para a teoria Semiolinguística, todo ato de linguagem – e, 

consequentemente, sua produção de sentidos – realiza-se na conjugação entre a língua, o 

discurso e a situação de comunicação.  Essa conjugação, por sua vez, depende daquilo que 

Charaudeau (2005) chama de “espaço de restrições” (as condições mínimas para legitimar o 

contrato) e “espaço de estratégias” (as escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na 

encenação comunicativa) – os quais atravessam os processos de transformação e de transação. 

A produção de sentidos de um ato de linguagem, no entanto, é muito particular de 

cada indivíduo. Bizzocchi (2001) ensina que, embora os seres humanos percebam 

biologicamente o mundo da mesma maneira, pois “é pelas informações recebidas pelos 

sentidos do corpo que os indivíduos conseguem construir modelos mentais e comunicá-los, 

por meio da linguagem, a outros indivíduos”, a leitura de mundo, entretanto, é individual. Sob 

essa perspectiva, é possível afirmar que ler o mundo é uma ação impulsionada 

fundamentalmente pela capacidade sensorial do corpo humano de perceber o mundo; no 

entanto, é também uma ação sobredeterminada por memórias de experiências individuais em 

âmbito sensorial, afetivo, racional, social, cultural, etc. que interferem na produção dos 

sentidos dos atos de linguagem.  

Embora a relação entre os cinco sentidos do corpo humano e a memória não seja 

muito explorada pelas pesquisas em Semiolinguística, encontrou-se em Charaudeau a 

confirmação de que a experiência sensorial e a memória são importantes matérias-primas da 

produção linguageira: 

(...) todo ato de linguagem veicula, através de sua expectativa discursiva, um saber 

sobre as representações linguísticas das práticas sociais dos protagonistas da 

linguagem. Por isso é normal que o aspecto perceptivo-sensorial da experiência se 

encontre integrado nesse saber e que seja, como o resto, memorizado na 

competência discursiva dos protagonistas. (2014, p. 37, grifo nosso) 

 

Isso significa inferir a possibilidade de se estudar a semiotização do mundo – e com 

ela, as competências semiolinguística, discursiva e situacional – também pelo viés das 

experiências sensoriais, tomando-as como mais um fator capaz de contribuir para a 
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legitimação da troca linguageira. Um estudo assim poderia levar à investigação, 

principalmente no ensino de leitura, dos “pontos de referência” (BAKHTIN apud 

CHARAUDEAU, 2004a) em nível sensorial, os quais, em sendo comuns aos parceiros, lhes 

ajudariam “a se inscrever no mundo dos signos, significar suas intenções e comunicar” (op. 

cit). 

Seguindo o lastro de Bakhtin (1984), Charaudeau (2004a) afirma que as referências, 

em geral, vão sendo construídas à medida que certas formas, certos sentidos e certos 

comportamentos são normativizados pelo uso em sociedade e, por isso, acabam sendo 

registrados na memória do sujeito falante. Essas memórias são caracterizadas por este 

linguista como memória das formas; memória dos discursos e memória das situações de 

comunicação (CHARAUDEAU, op. cit.). 

A memória das formas constitui comunidades semiológicas virtuais de saber-dizer, nas 

quais os sujeitos se reconhecem através da “rotinização” das maneiras de dizer em 

determinadas situações. Por exemplo, não é difícil identificar o Eu comunicante destes atos 

linguageiros: “Em casa a gente conversa!”; “Mas você não é todo mundo!”; “Você não fez 

mais que sua obrigação!”. 

A memória dos discursos constitui comunidades discursivas virtuais de saber-crer, nas 

quais o dizer circula enquanto representação, ajudando a construir “identidades coletivas” e 

permitindo que os sujeitos partilhem os mesmos sistemas de valores morais, políticos, 

ideológicos, etc. Por exemplo, salvaguardando as devidas proporções da relatividade das 

situações semiológicas discursivas, quando um médico geriatra vai dar uma palestra intitulada 

“Como envelhecer”, ele certamente ficará surpreso se o auditório for constituído, na sua quase 

totalidade, de jovens entre 15-20 anos de idade. Isso porque, na sociedade vigente, a 

representação do envelhecimento só começa a circular, com mais frequência, nas trocas 

linguageiras de pessoas de meia-idade em diante.  

A memória das situações de comunicação constitui comunidades comunicacionais 

presenciais de saber-estar, nas quais os sujeitos se reconhecem “através de um conjunto de 

condições psicossociais de realização” (CHARAUDEAU, 2004a). Tal reconhecimento 

permite a mútua compreensão sobre o que constitui a expectativa da troca. Por exemplo, o 

“aborto” pode ser representado como (i) objeto de indignação social nas homílias de 

religiosos católicos; (ii) como objeto de negociação lucrativa nos procedimentos abortivos que 

ocorrem em clínicas clandestinas, e (iii) como um processo de emancipação da mulher com o 

próprio corpo. Dependendo do lugar que essa palavra ocupe na memória comunicacional dos 

indivíduos, ela poderá levá-los a rejeitar ou aceitar uma ou outra representação. Essas reações 
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revelam o seguinte: o que conta não é a representação daquilo que é mostrado, mas o lugar 

situacional no qual é mostrado. 

Constata-se, portanto, que o processo de semiotização – que começa na percepção 

sensorial do mundo, passa pela língua e chega ao discurso – está imbricado na memória das 

características formais dos textos (em nível semiolinguístico); na memória das atividades 

linguageiras (nível discursivo); e na memória das situações de comunicação (nível 

situacional). 

A fim de reforçar a noção apresentada por Charaudeau, isto é, a de que as experiências 

sensoriais integram a competência discursiva dos falantes, fazem-se, aqui, as seguintes 

observações:   

De fato, é possível inserir, na competência discursiva dos sujeitos, as referências que 

são construídas à medida que certos sons, cheiros, sabores, texturas e imagens são 

normativizados pelo uso em sociedade e, por isso, acabam sendo arquivados em sua memória. 

Por exemplo, no caso da audição, o som de tiroteio que é captado por moradores de uma 

comunidade pode assumir, para esse grupo, a representação de confronto entre policiais e 

bandidos; assim como o som produzido pelo saco de batata frita, a possibilidade de um 

delicioso momento gastronômico. No caso do olfato, os cheiros costumam ser agrupados em 

categorias que revelam a sensação que provocam nas pessoas – odor desagradável (ovo 

podre), agradável ou enjoativo (floral); cheiro denunciador de perigo (o cheiro do gás 

escapando do fogão). No caso do paladar, aprende-se com o tempo que chocolate é um 

alimento emocional e que o café é um excitante natural. Quando se diz que algo “não é do 

meu gosto”, se está revelando, por meio da linguagem, o gosto estético. E quando se diz que 

alguém “é um doce de pessoa”, ou que ela “está passando por um momento amargo”, são as 

memórias das experiências gustativas que dirigem a produção linguageira. No caso do tato, 

ideias abstratas são concretizadas a partir da memória da percepção táctil, tanto que é possível 

ouvir frases do tipo “[Fulano] tem coração mole”, ou “[...] tem cabeça dura”; problemas 

podem ser espinhosos ou ásperos; deixar de ver e/ou falar com alguém é “perder o contato”. 

No caso da visão, quando alguém compara a imagem de um objeto à de outro, assim o faz 

com base nas suas experiências visuais com os objetos em questão. Da mesma forma, dizer 

que alguém estava “mais perdido do que cego em tiroteio”, ou “Você é a mosca que pousou 

na minha sopa” são formas de, pela língua, manifestar saberes percepto-visuais.  

Verifica-se, assim, os sujeitos seguem construindo e compartilhando referentes 

linguageiros a partir das memórias de suas experiências auditivas, olfativas, gustativas, tácteis 

e visuais, em âmbito individual e coletivo. Por isso, esse grupo particular de memórias merece 
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ser mais detalhadamente estudado, uma vez que muitos dos estímulos sensoriais percebidos 

são compartilhados por várias pessoas ao mesmo tempo – como os estímulos sonoros, 

olfativos e visuais –, formando assim, um importante estrato das produções linguageiras a ser 

investigado. Isso porque os estímulos sensoriais evocam propriedades simultaneamente 

universais (quente, frio, áspero, liso) e individuais (bom, ruim, feio, bonito), devido às 

memórias de experiências vividas.   

Conclui-se, então, que cada situação de comunicação constitui-se, simultaneamente, 

de camadas semiológicas, discursivas e situacionais – muitas delas formadas pelas 

experiências sensoriais dos falantes – que, por sua vez, são geradoras de restrições em nível 

semiológico, discursivo e situacional. Essas restrições podem ser comparadas às cláusulas 

contratuais que regem certas negociações no mundo real. Nos termos de Charaudeau (2004a), 

as restrições sobredeterminariam a semiotização do mundo e, por isso, elas comporiam o que 

esse linguista chama de contrato de comunicação. 

 

2.3   O contrato de comunicação 

 

Depois de se enfatizar o dinâmico processo orquestrado pelo locutor em sua tarefa de 

semiotização do mundo, foi preciso mostrar que toda essa responsabilidade do Eu 

comunicante não é total, uma vez que, para a Semiolinguística, ele está sobredeterminado 

pelas restrições comunicativas e pelas circunstâncias de fala (CHARAUDEAU, 2014, p. 59) 

que balizam a troca comunicativa. Incluem-se, ainda, nessas restrições a finalidade (o querer-

dizer), o projeto de fala (as visadas de querer-informar, querer-incitar, querer-compartilhar, 

etc.), e as condições de realização do ato que, juntos, constituem o contrato comunicativo. 

Faz-se importante ressaltar que a relação contratual “não se baseia nos estatutos 

sociais dos parceiros, do lado de fora da situação linguageira” (CHARAUDEAU, 2001, p. 

30); ela depende do seu reconhecimento mútuo em relação aos estatutos que cada um imagina 

de si e do outro no momento da troca. Por isso, o contrato de comunicação está vinculado às 

instâncias: comunicacional (os parceiros estão presentes? Eles se veem? São únicos ou 

múltiplos?); psicossocial (qual a idade, sexo, categoria sócio-profissional, relação de 

parentesco, etc. dos parceiros?); e intencional (o que está sendo colocado em questão e com 

qual intenção? Qual a estratégia usada?). 

Mas por que se diz contrato de comunicação e, não, contrato de informação? No 

Discurso das mídias (2015), Charaudeau apresenta a seguinte diferença entre os conceitos de 

comunicação e de informação: o primeiro é o fenômeno social regido pela necessidade 
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humana de se relacionar; o segundo está essencialmente ligado à questão da linguagem – 

tomada como um objeto transparente – e, por isso, depende de uma perspectiva referencial de 

mundo. Essa distinção entre os conceitos de “comunicação” e de “informação” parece 

pertinente, pois ela confirma a relação de complementaridade existente entre o implícito e o 

explícito da linguagem, ou seja, entre o sentido de discurso e o sentido de língua – uma 

relação permeada pelas ferramentas linguísticas usadas pelo enunciador para construir certos 

efeitos de sentido, afinal, essas ferramentas apontariam para a forma como ele planejaria 

“aparecer” no texto. Portanto, é na camada superficial/explícita do texto que as categorias de 

língua permitem a constituição do discurso; da mesma forma que é na camada 

submersa/implícita do texto que as categorias do discurso têm sua contrapartida na língua. 

Sendo assim, considerar o ato comunicativo como exclusivamente um “contrato de 

informação”, significa reduzi-lo a uma relação simétrica, linear e ilesa entre um emissor e um 

receptor; mas considerá-lo como um “contrato de comunicação” significa expandi-lo pela 

inserção de alguns “termos contratuais”, entre eles, as condições segundo as quais os falantes 

reconhecem o direito recíproco de falar e produzir sentido. De acordo com Charaudeau 

(2015), esses parceiros contratam sua interação de forma a construírem suas identidades, 

finalidades e papéis, para que os sentidos possam ser o resultado do ato de comunicação. 

Portanto, para a Semiolinguística, o ato comunicativo transforma-se em contrato 

comunicativo quando este é “assinado” por “indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais e que estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 

linguageiras dessas práticas sociais” (CHARAUDEAU, 2014, p. 56). Destaca-se, aqui, 

portanto, o fundamento do contrato de comunicação: as operações de reconhecimento e de 

legitimação do processo de transação. 

 

 

2.3.1   O contrato de leitura fora da escola e na escola 

 

Levando-se em consideração que o ato de leitura é um ato de comunicação, será, 

então, possível afirmar que toda leitura é regida por um acordo específico, ao qual se pode 

chamar contrato de leitura. Nesse tipo de contrato, atuam o Eu comunicante e o Tu 

interpretante; e seus respectivos desdobramentos discursivos: o Eu enunciador (a voz 

enunciadora do texto) e o Tu destinatário (o destinatário projetado pelo Eu comunicante para 

interpretar o texto). No entanto, sabe-se que o ato de leitura pode ser praticado em duas 

situações distintas: fora da escola e na escola. Desse modo, teria o contrato de leitura, nessas 
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duas instâncias situacionais, exatamente as mesmas características, a mesma configuração?  

Provavelmente, não.  

No ambiente escolar – mais especificamente, nas aulas de leitura da disciplina de 

língua portuguesa –, o interlocutor (o aluno-leitor) assume, juntamente com o locutor (o autor 

do texto), um papel igualmente ativo na produção de sentidos. A questão é que, no ambiente 

escolar, espera-se que o texto seja compreendido e interpretado de modo a corresponder às 

expectativas da escola, cujo papel é o de aferir a competência leitora dos alunos. Para isso, a 

instituição elege como seu representante na sala de aula um terceiro sujeito capaz de 

monitorar, do início ao fim, a relação texto-leitor, a fim de garantir a interação entre eles.  

Esse sujeito é o professor-mediador. 

Por isso, diferentemente dos contratos de leitura praticados em situações, como 

cerimônias religiosas, audiências judiciais, consultas médicas, e comunicações online – entre 

tantas outras nas quais se espera que o leitor compreenda e interprete textos de modo 

autônomo –, na sala de aula, o desempenho do aluno-leitor, no que ele tange aos seus níveis 

de compreensão e de interpretação de textos, está atrelado à atuação desse terceiro sujeito do 

contrato de leitura na escola. 

Desse modo, falar de contrato de leitura na escola seria o mesmo que falar da inserção 

de um sujeito que, por conhecer, de antemão, tanto o autor do texto (e as circunstâncias de 

produção da obra), quanto os alunos-leitores (e o seu grau de competência leitora), tem 

condição de intervir na relação texto-leitor com fins de favorecer o reconhecimento e a 

legitimação entre esses dois polos coprodutivos. Aliás, a interação comunicativa, como já se 

viu, depende também do princípio de regulação que é  responsável por conduzir, de forma 

harmoniosa, o jogo de influência praticado pelos parceiros; do contrário, a comunicação corre 

o risco de se romper.  

Na leitura fora da escola, ao contrário, a regulação é, geralmente, feita de forma 

autônoma, uma vez que o texto e o leitor, separados que estão no tempo e no espaço, devem 

se reconhecer minimamente, bem como conhecer as restrições e as estratégias da 

comunicação  para levarem a troca linguageira a uma conclusão. Na leitura na escola, embora 

texto e leitor também estejam separados no tempo e no espaço, a relação entre eles – com suas 

restrições e estratégias – é alvo de aferição por parte da escola. Entende-se, assim, que na 

leitura escolar, o princípio de regulação necessário para assegurar uma intercompreensão 

mínima entre os parceiros deve ser mediado pelo professor-mediador de leitura.  
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Sob essa perspectiva, é possível afirmar que, diferentemente do ato de leitura fora da 

escola, de caráter bilateral, o ato de leitura na escola está respaldado por um contrato 

trilateral, já que está firmado pela atuação de dois parceiros e um mediador. 

Para explicitar o aspecto trilateral do contrato de comunicação nas aulas de leitura, é 

preciso lembrar que os contratos do mundo real, de um modo geral, estão no centro de 

transações comerciais envolvendo, por exemplo, prestação de serviço, compra e venda de 

imóveis, etc. De acordo com o jurista De Plácido e Silva (1982, I, p. 430), por ser um negócio 

jurídico bilateral, um contrato representa um acordo de duas vontades, cujos interesses se 

contrapõem, já que uma das partes contratantes quer a prestação e a outra, a contraprestação. 

Essas partes podem designar um terceiro para ser o árbitro que irá dirimir os possíveis litígios 

do contrato firmado entre eles – mediante cláusula específica de arbitragem, que pode ser 

mediada por um advogado – “advogar” significa “falar em nome de outro” (LAROUSSE 

CULTURAL, 1992, p. 24). Ainda segundo De Plácido e Silva, todo contrato dispõe de uma 

fase pré-contratual, também chamada de tratativas
33

, quando as partes constroem, em 

abstrato, a vontade de contratar e as condições (restrições).  

 Sabe-se que, nos contratos de comunicação, se o lugar do qual fala o sujeito 

proponente do ato (o Eu comunicante) não for reconhecido pelo sujeito para o qual o ato é 

dirigido (o Tu interpretante), sua legitimidade ficará comprometida e a interação correrá o 

risco de não acontecer. Desse modo, na situação comunicativa de aula de leitura, a 

legitimidade do Eu comunicante (responsável pela organização do texto) terá mais chance de 

ser reconhecida pelo Tu interpretante (responsável pela interpretação) se o professor 

“advogar” em nome do autor e do aluno-leitor, tanto nas atividades de pré-leitura 

(“tratativas”) quanto nas de leitura (contrato). 

Não há como ignorar que, ao professor-mediador, é conferida a responsabilidade de 

garantir uma maior conexão entre o aluno-leitor e o texto, o que reforçaria sua função 

tangenciadora no processo de reconhecimento entre o Eu e o Tu – em relação aos papéis, à 

finalidade, ao propósito e às circunstâncias materiais. Comprovar-se-ia, assim, o caráter 

trilateral do contrato de leitura na escola. 

 

 

 

 

                                                           
33

  As “tratativas” podem ser comparadas aos “rituais de abordagem”, de Charaudeau (2014, p. 71), isto é, às 

restrições, obrigações ou simplesmente condições de estabelecimento de contato com o interlocutor.   
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Figura 2: O caráter trilateral do contrato de leitura na escola 
 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, também, a importância do professor-mediador no contrato de leitura 

escolar, pois sua atuação afeta tanto a fase pré-contratual (a elaboração e a aplicação das 

atividades que preparam o aluno-leitor para receber o texto e que, de certa forma, ajudam a 

restringir as inúmeras possibilidades de interpretação), quanto à fase contratual (a leitura 

efetiva do texto). Isso significa que, embora a mediação esteja prevista para acontecer do 

início ao fim do processo, ela é mais significativa antes da leitura e durante a leitura. 

Antes de oferecer o texto ao aluno, o professor seleciona o texto e, nele, suas 

potencialidades linguístico-discursivas, a fim de elaborar atividades motivadoras prévias à 

leitura. Para isso, ele participa de uma espécie de ciranda, se colocando ora no lugar do Eu 

comunicante e do Tu interpretante, ora no lugar do Eu enunciador e do Tu destinatário, 

embora continue a ser um terceiro que entra e sai do circuito psicossocial (externo) e do 

circuito discursivo (interno), promovendo outros atos de comunicação com o leitor. 

Assim, pressupor a existência de uma cláusula de arbitragem no contrato de leitura 

escolar significa considerar também a atuação de mais um sujeito nessa prática comunicativa: 

a do cossujeito – que, por “falar em nome” tanto do autor quanto do leitor, tem condições de 

arrefecer as possíveis situações de “litígio”, seja nas atividades prévias de leitura (nas 

tratativas), seja durante a leitura efetiva do texto (a fase contratual). Por isso, propõem-se, 

aqui, as denominações cossujeito comunicante e cossujeito interpretante; cossujeito 

enunciador e cossujeito destinatário. Afinal, ele é o primeiro a conhecer os traços identitários 

dos sujeitos da troca e seus respectivos interesses; é o primeiro a ler o texto e conhecer o 

objeto temático e as estratégias do enunciador; é o primeiro a reconhecer as coerções 

materiais da troca. Assim, o contrato de leitura na escola poderia contar com: a) um sujeito 

comunicante e seus conhecimentos prévios com fins de transmitir uma mensagem; b) um 

sujeito interpretante e seus conhecimentos prévios para compreendê-la e interpretá-la; e c) um 

cossujeito e seus conhecimentos prévios sobre o Eu e o Tu para garantir a validação do 

contrato.                            

 

Texto Aluno-leitor 

Professor-
mediador 
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                   Figura 3: O cossujeito no contrato de leitura na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, se os contratos de leitura fora da escola se configuram pela atuação de quatro 

sujeitos da comunicação, no contrato de leitura na escola, esse número passaria para oito, 

devido à múltipla função mediadora do cossujeito. A figura acima procura representar os dois 

circuitos nos quais o cossujeito se inscreve: o circuito externo, quando o cossujeito se coloca 

ora no lugar do comunicante, ora no lugar do interpretante; e o circuito interno, quando o 

cossujeito se coloca ora no lugar do enunciador, ora no lugar do destinatário. 

Uma vez que o objetivo desta pesquisa é propor atividades multissensoriais de 

antecipação em leitura, entende-se que o contrato de leitura na escola precisa ser tratado sob 

dois aspectos metodológicos: o que leva em conta a mediação fora do espaço de interlocução 

escolar e o que leva em conta a mediação dentro desse espaço. 

Fora do espaço da interlocução entre o texto e o aluno-leitor, o professor-mediador 

(cossujeito) projetaria tanto as possibilidades textual-linguístico-discursivas do texto quanto 

as habilidades leitoras do estudante; tudo isso a fim de salientar aspectos relevantes para a 

sensibilização e interpretação do texto. É o momento da preparação das atividades de pré-

leitura, no qual o cossujeito ocuparia ora o papel de enunciador, ora o de destinatário. Esse 

circuito pode ser entendido como um primeiro nível de antecipação do contrato de leitura na 

escola, ou um primeiro nível de tratativas. 

Ainda fora do espaço da interlocução entre o texto e o aluno-leitor, o professor-

mediador (cossujeito) executaria as atividades de pré-leitura, identificando e minimizando 

possíveis “litígios” que possam vir a obstruir a validação do contrato. É o momento da 

aplicação das atividades de pré-leitura, no qual o cossujeito ocupa ora o papel do autor, ora o 

papel do leitor. Esse circuito pode ser entendido como um segundo nível de antecipação do 

contrato de leitura na escola, ou um segundo nível de tratativas. 

CIRCUITO  
EXTERNO 

CIRCUITO  
INTERNO 

COSSUJEITO 

Comunicante Interpretante 

Enunciador Destinatário 
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Dentro do espaço da interlocução entre o texto e o aluno-leitor, o professor-mediador 

monitoraria o andamento do contrato, intervindo apenas quando necessário – da mesma forma 

como faz um advogado durante a vigência de um contrato. É o momento da leitura do texto, 

no qual o professor-mediador torna-se responsável por acompanhar e avaliar o desempenho 

dos alunos nos processos de compreensão e interpretação.  

Por isso, sob a perspectiva trilateral do contrato de leitura na escola, é possível dizer 

que o ato de ler tem mais chance de ser validado no espaço da interlocução texto/aluno-leitor 

se ele se configurar numa situação potencialmente comunicativa (GHIGLIONE apud 

EMEDIATO, 2007) no espaço fora dessa interlocução – na qual os interesses comuns na 

relação texto-aluno são mediados pelo professor, isto é, antecipadamente mediados. 

Ghiglione (apud EMEDIATO, 2007) explica que para uma dada Situação 

potencialmente comunicativa (SPC) se tornar um contrato de comunicação (CC) efetivo, é 

preciso que os interlocutores “validem”, entre si, as regras conversacionais, ou seja, que eles 

alinhem o tema, a maneira de dizer, as leis do discurso, os saberes compartilhados
34

. Essa 

validação ocorreria durante a troca linguageira interlocutiva, na qual o texto vai sendo 

construído durante a interlocução. Ghiglione ressalta, entretanto, que há situações – como a de 

que se trata nesta tese, a do contrato de leitura na escola – que não permitem a validação, 

como nas situações monolocutivas, nas quais o texto é produzido antes de sua recepção. Por 

isso, Ghiglione propõe uma validação indireta, feita a priori, ou seja, uma SPC seria tratada, 

fora do campo da interlocução, como um CC. 

Em geral, a leitura de textos na escola configura-se numa situação monolocutiva, o 

que, de acordo com a perspectiva de Ghiglione, não permitiria a validação direta – que, nas 

situações interlocutivas, é responsável por garantir a regularidade da comunicação. Por isso, 

talvez seja possível pensar que o ato de ler textos, particularmente, nas aulas de leitura de 

língua portuguesa, seja uma das práticas sociais mais dependentes de validação indireta. Sob 

essa perspectiva, a validação indireta, nesta tese, pode ser entendida como o investimento 

multissensorial feito pelo professor-mediador para favorecer a validação do contrato de leitura 

escolar. Assim, as etapas de preparação e aplicação das atividades de antecipação em leitura, 

que acontecem fora do campo da efetiva interlocução texto-leitor, poderiam ser consideradas 

como os dois níveis de validação indireta necessárias ao cumprimento do contrato de leitura 

na escola.  

                                                           
34

  Esse alinhamento corresponderia, na perspectiva charaudeauriana, às restrições semiolinguísticas, discursivas 

e situacionais, já mencionadas.  
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Como se vê, uma importante função da validação indireta é favorecer o 

compartilhamento de saberes entre os protagonistas e suas respectivas visões de mundo. Esses 

saberes não correspondem apenas ao conhecimento mútuo do sentido linguístico do 

enunciado; eles vão além dessa camada superficial do dizer, pois todo texto traz em si, em 

maior ou menor grau, camadas submersas de sentidos que, embora implícitas, também o 

constituem. Pode-se dizer, então, que nessas camadas submersas habitariam as memórias de 

experiências sensoriais – mencionadas há pouco – e que, consciente ou inconscientemente, 

ajudariam tanto o locutor a elaborar sua fala quanto o leitor a interpretá-la. Parafraseando 

Cosson (2006, p. 64), tanto a produção do texto (pelo autor) quanto a interpretação do texto 

(pelo leitor) é feita com o que ambos são no momento da leitura, por isso, a interpretação do 

mundo e dos textos sobre o mundo também estaria sobredeterminada por tudo o que eles 

viram, cheiraram, saborearam, ouviram e tocaram em suas experiências individuais e 

coletivas com o mundo empírico.   

Faz-se importante sinalizar que essas experiências acontecem desde o nascimento dos 

indivíduos e os acompanham ao longo de toda a sua vida. Isso significa que antes de os 

sujeitos – sejam produtores ou receptores dos textos – terem sido apresentados à palavra 

escrita, eles já conheciam a “palavramundo” (FREIRE, 2011, p. 11), impregnada de sensações 

sonoras, olfativas, gustativas, tácteis e visuais, todas elas evocadoras de sentimentos. 

Foi sob essa perspectiva que Martins (2006), pensando sob o ponto de vista do 

receptor, propôs três formas de aproximação e interação com o objeto de leitura: sensorial, 

emocional e racional, como foi mencionado na introdução deste trabalho. Seu objetivo foi o 

de mostrar que a leitura – de textos verbais e/ou não verbais – não depende exclusivamente da 

capacidade de o leitor “decifrar os sinais, mas sim de sua capacidade para dar sentido a eles, 

compreendê-los” (MARTINS, op. cit., p. 9). 

Enquanto Martins (2006) pensa o texto sob o ponto de vista do receptor, estabelecendo 

três formas de aproximação com o objeto-texto, Charaudeau (2014, p. 25) pensa o texto, 

principalmente, sob o ponto de vista do produtor. Ele explica que, quando este faz referência à 

realidade, por meio dos signos, é a instância referencial da comunicação que prevalece nos 

textos. Seja qual for o ponto de vista adotado, parece que ambos os linguistas concordam que 

semiotizar o mundo – por meio das palavras – e dar significado aos textos produzidos sobre o 

mundo são duas ações amplamente dependentes de fatores mais ou menos objetivos / 

subjetivos, os quais constituem os sujeitos, sejam eles produtores ou receptores de linguagem. 

Sendo assim, considerando-se os pressupostos da Semiolinguística, sob o ponto de 

vista do produtor, o ato de linguagem pressupõe uma articulação entre a atividade referencial 
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e a atividade de simbolização, a qual é denominada Simbolização referencial 

(CHARAUDEAU, op. cit.). Essa atividade é movida por um processo endocêntrico, ou seja, 

por uma “força centrípeta que obriga o ato de linguagem (e, logo, os signos que o compõem) a 

ter significado” (CHARAUDEAU, op. cit., p. 27). Por outro lado, quando se leva em conta a 

intencionalidade e a situação de fala da produção, é a instância implícita da comunicação que 

prevalece; nesse caso, o ato de linguagem remete a algo que está além dele mesmo, num lugar 

reservado ao contexto extralinguístico – espaço dos implícitos, das inferências, das 

intertextualidades –, ou seja, ao que está além do estrato explícito da comunicação. A esse 

algo que está além dos signos linguísticos denomina-se Significação (CHARAUDEAU, 2014, 

p. 25). Ele é movido por um processo exocêntrico, ou seja, por “uma força centrífuga que 

obriga todo ato de linguagem (e, portanto, todo signo) a se significar [...] no âmbito de uma 

contextualização que ultrapassa seu contexto explícito” (CHARAUDEAU, op. cit., p. 27). 

Essas concepções acerca do processo de produção do ato de linguagem apontam para a 

seguinte definição de texto: 

O texto deve ser considerado um objeto de duas faces, constituído de uma 

Simbolização referencial (atividade estrutural da linguagem encontrada na camada 

superficial do texto em seu movimento endocêntrico) e de uma Significação 

(atividade serial da linguagem encontrada na camada submersa do texto em seu 

movimento exocêntrico). (CHARAUDEAU, 2014, p. 26) 
 
 

Sob o ponto de vista do receptor, o ato de linguagem produzido pressupõe uma 

recepção capaz de articular os processos de Compreensão e de Interpretação desse ato. Como 

já foi dito, para Charaudeau (1995), compreender é conhecer o sentido transparente, fixo, 

presente na superfície textual. Já interpretar é produzir sentidos que estão no implícito da 

linguagem. 

Essas concepções acerca do processo de recepção do ato de linguagem levam à 

seguinte proposta de definição de texto: objeto de leitura que convoca o leitor a compreender 

o que dizem os sentidos explícitos que pairam na superfície textual; e a interpretar o que 

dizem os sentidos implícitos que subjazem na camada submersa do que foi dito. 

Dessa forma, infere-se que o contrato de leitura na escola é constituído sempre de duas 

dimensões que, sob a intervenção do professor-mediador, se complementam e se 

interpenetram: uma constituída pelas noções de simbolização referencial e significação (sob o 

controle do Eu comunicante), em relação ao mundo; e outra, pelas noções de compreensão e 

de interpretação (sob o controle do Tu interpretante), em relação aos textos produzidos sobre 

o mundo. Essas duas dimensões atestam, enfim, que o texto produzido pelo escritor, assim 

como os sentidos produzidos pelo leitor, não são o resultado de um saber absoluto, fixado em 
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dicionários, mas o resultado das inúmeras experiências – dentre elas, as sensoriais e afetivas – 

vividas, respectivamente, pelo produtor e pelo receptor.  

 

2.4   Os modos de organização do mundo na encenação comunicativa 

 

Tendo em vista que os textos escritos são o resultado do percurso que vai do mundo 

para a língua e da língua para o discurso, faz-se necessário ver, na encenação comunicativa, 

como o Eu comunicante organiza essa visão de mundo com a qual o Tu interpretante entrará 

em contato durante a leitura. 

Charaudeau (2014, p. 82) diz que todo ato de linguagem se compõe de um propósito 

referencial que está encaixado num ponto de vista enunciativo do sujeito falante. Assim, para 

esse linguista, enunciar é organizar as categorias de língua, ordenando-as de forma a que elas 

deem conta da posição que o sujeito falante ocupa em relação ao interlocutor, em relação ao 

que ele diz e em relação ao que o outro diz. Os diferentes pontos de vista enunciativos são 

tratados pela Semiolinguística como modos de organização do discurso, a saber: modo 

enunciativo, modo descritivo, modo narrativo e modo argumentativo. Em cada um desses 

modos de organização o sujeito falante utiliza certos componentes linguísticos e discursivos 

que o ajudam a performatizar sua encenação linguageira de acordo com a intencionalidade e a 

situação de comunicação. 

 

 

2.4.1   O modo enunciativo 

 

O modo enunciativo perpassa todos os outros modos de organização do discurso, já 

que trata, especificamente, da forma como o sujeito falante age na encenação do ato 

comunicativo (CHARAUDEAU, op.cit., p. 81-85). Esse modo de agir é definido em função: 

a) de uma relação de influência accional do locutor sobre o interlocutor (componente 

Alocutivo); b) da intenção do locutor em apagar-se do ato de linguagem (componente 

Delocutivo); c) da intenção do locutor em revelar seu ponto de vista (componente Elocutivo). 

O componente Alocutivo pressupõe um locutor que, com o seu dizer, não somente 

implica uma atitude do interlocutor, como também atribui “papéis linguageiros” para si e para 

o interlocutor – estabelecendo, assim, relações de força e de influência (CHARAUDEAU, 

op.cit., p. 82) durante a troca linguageira. Ex.: “Selecione os melhores ingredientes para o que 

vai realizar. Calcule bem as proporções que deve usar de cada um. Use suas mãos com 
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empenho e perseverança, para dar consistência à mistura. Com delicadeza, dê forma aos 

sonhos que deseja alcançar” (NOVIS, 2017, p. 99). 

O componente Delocutivo pressupõe um locutor que, por falar como o mundo é, sem 

emitir seu ponto de vista, torna-se testemunha da maneira como os discursos do mundo se 

impõem a ele. O resultado desse apagamento do ponto de vista é uma enunciação 

aparentemente objetiva e neutra – no sentido de aparentemente desvinculada da subjetividade 

do locutor, construída por marcas linguísticas, como a 3ª. Pessoa e a linguagem denotativa. 

Ex.: “Lúcia, variação de Luzia (do grego Loukía), é feminino de Lúcio, do latim Lucius: 

„luminoso, iluminado‟, derivado de Lux, „luz‟, abreviatura de prima lucenatus, „nascido com 

a primeira luz‟ ou „nascido com a manhã‟” (SANTOS, 2010, p. 5) 

O componente Elocutivo pressupõe um locutor que enuncia sua presença no mundo e, 

consequentemente, seu ponto de vista interno sobre ele. O resultado é uma enunciação 

marcadamente subjetiva, construída por marcas linguísticas, como a 1ª. Pessoa e a linguagem 

conotativa. Ex.: “Escreverei sem me prender aos fatos cronológicos, serei de novo aquele 

menino que na infância ajudava a mãe a tirar a roupa do varal.” (MARTINS, 2014, p. 114) 

O modo enunciativo é, portanto, a instância discursiva na qual o sujeito elege, em 

função de sua intencionalidade e projeto de fala, uma forma de aparecer no enunciado. Além 

disso, ele também precisa decidir se atuará no modo descritivo, narrativo ou argumentativo.  

 

2.4.2   O modo descritivo 

 

O modo descritivo traz uma interessante reflexão sobre o ato de descrever: 

Enquanto contar consiste em expor o que é da ordem da experiência e do 

desenvolvimento das ações no tempo, e cujos protagonistas são os seres humanos, 

descrever consiste em ver o mundo com um „olhar‟ parado que faz existir os seres 

ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades que os singularizam. 

Entretanto, descrever está estreitamente ligado a contar, pois as ações só têm 

sentido em relação às identidades e às qualificações de seus actantes (...). Assim 

sendo, o Descritivo não se contenta em servir o Narrativo, como se diz 

frequentemente, mas dá sentido a este último. (CHARAUDEAU, 2014, p. 111-112) 

 

Para a Semiolinguística, portanto, o modo descritivo é um procedimento discursivo, e 

não um tipo ou gênero textual. Por isso, segundo Charaudeau (op. cit., p. 111), o descritivo 

pode combinar-se com o modo narrativo e o modo argumentativo no âmbito de um mesmo 

texto; pode organizar, total ou parcialmente, um texto; e pode também intervir tanto em textos 

literários quanto em textos não literários.  
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A construção descritiva conta com três componentes autônomos e indissociáveis – 

nomear, localizar-situar e qualificar – os quais serão aqui tratados primeiramente no âmbito 

linguístico; em seguida, no âmbito discursivo.   

O componente nomear depende da capacidade de o sujeito descritor trazer os seres do 

mundo à existência, ou seja, identificá-los e classificá-los
35

. Esses seres, conforme 

Charaudeau (2014, p. 118), podem representar uma referência material (mesa) ou não material 

(liberdade). Sabe-se que pessoas, objetos e fenômenos podem existir independentemente da 

vontade alheia, contudo, eles só ganham existência quando são percebidos através dos cinco 

sentidos e nomeados através do conhecimento prévio. Assim, nomear é dar existência a um 

ser, identificando-o.  Para isso, utilizam-se as seguintes categorias linguísticas que ficam 

expostas na superfície do texto:  

 

 Denominação: usa nomes comuns para conferir um ponto de vista geral, ou nomes 

próprios, para gerar especificidade do ser. Exemplos: “[...] As mulheres precisavam já 

prender as saias entre as coxas para não as molhar; [...]” (AZEVEDO, 2002, p. 29); 

“[...] Bertoleza também trabalhava forte [...]” (AZEVEDO, op. cit. p. 5); 

 

 Indeterminação: inscreve o relato numa atemporalidade e em lugares não 

identificados. Exemplos: “Era uma vez uma velha dos cocos. Era uma vez um ônibus 

sacolejante. Era uma vez um trocador de ônibus” (PARREIRAS, 2006b, p. 2); 

 

 Atualização (ou concretização): usa artigos para produzir, entre outros, efeitos 

discursivos de singularidade, familiaridade, evidência ou de idealização. Exemplos: O 

rio era largo, solene e sempre (QUEIRÓS, 2003); 

 

 Dependência: usa pronomes possessivos para produzir, entre outros, efeitos 

discursivos de posse e de apreciação. Exemplos: “Chorava Delícia, sem saber que 

enquanto isso sua mão só não ria porque não tinha boca” (COLASSANTI, 2011, p. 

10); Sua Santidade, o Papa, visitou o Rio de Janeiro em 2013, na Jornada Mundial da 

Juventude
36

;  

                                                           
35

 Sabe-se que o ato de classificar os seres envolve competências para observar, discriminar, determinar 

analogias e contrastes entre eles, além de lhes introduzir valores. Portanto, para classificar os seres é necessário 

sabê-los. E para sabê-los é preciso experimentá-los. Não é à toa que “saber” vem da palavra latina sapere que, 

segundo Cunha (1982, p. 695) significa “ter sabor, agradar ao paladar, saborear”. 
36

 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/infograficos/papa-no-brasil/. Acesso em: 14 jan. 2019.  
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 Designação: usa pronomes demonstrativos para permitir efeitos discursivos de 

tipificação. Exemplos: “Quem é este menino sem medo das águas, dos ventos e das 

tempestades?” (QUEIRÓS, 2003, p. 5); 

 

 Quantificação: usa quantificadores para permitir efeitos discursivos de subjetividade. 

Exemplos: “[...] estas histórias estão guardadas na linha da vida precisamente trinta 

e seis anos, elas estão lá, penduradas num varal, seguras por pegadores de 

pensamentos [...]”. (MARTINS, 2014, p. 114); 

 

 Enumeração: utiliza dêiticos, artigos, nomes no plural não precedidos de artigo (efeito 

de indefinição) para permitir listar seres (humanos e não humanos), qualidades, 

lugares e ações que produzem efeitos discursivos diversos. Exemplos: “Ao sentar à 

mesa para o café da manhã, continuava a confusão – leite, suco ou chá? Torrada, pão 

francês ou biscoitos? Manteiga, geleia, queijo ou presunto?” (NOVIS, 2017, p. 65) 

 

O componente localizar-situar depende da capacidade do sujeito descritor de 

determinar o lugar ocupado pelos seres no espaço e no tempo. Para isso, articulam-se 

categorias da língua para dar ao relato um enquadre espaço-temporal, em termos de precisão, 

detalhe, identificação dos lugares e da época. Exemplo: “Todos os dias, João acordava bem 

cedo e, antes mesmo de o sol raiar, caminhava até o riacho fundo para pegar água”. 

(SECCO, 2009, p. 4).   

O componente qualificar depende da capacidade de o sujeito descritor atribuir 

qualidades que caracterizem e especifiquem os seres. Para isso, destacam-se os seguintes 

procedimentos linguísticos: 

 

 Acumulação de detalhes e precisões: “Ela entrava na escola abraçando os nossos 

cadernos Avante. (A sala tinha cheiro de roupa lavada. Tudo limpo como água de 

mina e o mundo ficava mudo para escutá-la. Sobre a sua mesa pousava uma jarra 

sempre com flores do mato que os alunos colhiam pelo caminho). [...]” (QUEIRÓS, 

2014, p. 33);  

 

 Uso de analogias, as quais põem em correspondência os seres do Universo e as 

qualidades que pertencem a âmbitos diferentes. A analogia pode ser: explícita, com 

termos de comparação (Ex.:“[...] Uma e outra iam orgulhosas, pelo pano adiante, que 
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era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana” 

(BAGNO, 1998, p. 59); ou implícita, sem termos de comparação, como na metáfora 

(Ex.: “A vida é um fio, a memória é seu novelo”. In: QUEIRÓS, 2011, p. 5) e na 

metonímia (Ex.: “Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, [...]” 

(AZEVEDO, 2002, p. 29). 

 

De que modo as respectivas categorias linguísticas dos componentes nomear, 

localizar-situar e qualificar tornam-se categorias discursivas? De acordo com Charaudeau 

(2014, p. 117), os jogos linguísticos do nomear fazem com que um “ser seja”, suscitando 

procedimentos de identificação; os do localizar-situar fazem com que um “ser esteja”, 

suscitando procedimentos de construção objetiva do mundo; e os jogos linguísticos do 

qualificar fazem com que um “ser seja alguma coisa”, suscitando procedimentos de 

construção ora objetiva, ora subjetiva do mundo. No entanto, é preciso lembrar que a 

discursivização das categorias linguísticas “não obedece a um percurso obrigatório para a 

construção do modo de organização descritivo” (CHARAUDEAU, op. cit.). Por isso, será 

possível encontrar, em cada procedimento listado abaixo, a conjugação discursiva dos 

aspectos do nomear, do localizar-situar e do qualificar. 

O procedimento discursivo de identificação é dirigido por um sujeito descritor que, 

dentre outras ações, trata os seres na sua instância material (Ex.: mesa) ou não material (Ex.: 

liberdade); utiliza nomes comuns que os individualizam (Ex: mesa) e, ao mesmo tempo, os 

faz pertencer a uma classe de identificação genérica (Ex.: móvel); confere unicidade ao ser por 

meio de nomes próprios (Ex.: João); qualifica os seres de modo a classificá-los em subgrupos 

(Ex.: olhos negros) ou para evitar ambiguidades (Ex.: Ele sentou na cadeira e quebrou o 

[próprio] braço). 

O procedimento discursivo de construção objetiva do mundo é dirigido por um sujeito 

descritor que descreve os seres segundo uma visão globalizante, verificável por outros 

sujeitos; uma observação que pode ser compartilhada pelos membros de uma comunidade 

social, e ser o objeto de um consenso sobre a realidade em si (em sua localização, em suas 

qualidades, quantidades, funções). Assim, quando o sujeito falante diz: “Livro – s.m. conjunto 

de folhas impressas e reunidas em volume encadernado ou brochado” (LAROUSSE 

CULTURAL, 1992, p. 694), ele demonstra sua preocupação em se ausentar da enunciação e 

deixar o discurso falar por si, contribuindo, assim, para a construção de uma visão universal 

acerca do ser nomeado livro.   
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O procedimento discursivo de construção ora objetiva, ora subjetiva do mundo é 

dirigido por um sujeito descritor que conjuga sua visão particularizante do mundo com dados 

genéricos sobre esse mesmo mundo. Por exemplo, quando o sujeito falante diz: “Quando 

mudei de cidade e entrei numa escola nova, um menino começou a me zoar todo dia[...]. 

Chorei, contei tudo para meus pais [...]. Nunca mais quero voltar àquela cidade”
37

, existe um 

fio lógico, objetivo, formado por um conteúdo genérico, compartilhável, que revela o tangível 

do universo (mudar de cidade; entrar numa escola nova; ser zoada por um menino da escola, 

etc.). No entanto, há também um conteúdo particularizante representado pelas marcas 

linguísticas de 1ª. Pessoa (“mudei”; “entrei”; “me”; “chorei”; “contei”, etc.) que revela o 

universo subjetivo produzido por experiências pessoais e memórias afetivas – portanto, nem 

sempre verificável por outros sujeitos. 

Como se vê, o modo descritivo, por ser um modo de organização que não se fecha em 

si por uma lógica interna, não tem percurso obrigatório. Por isso, na construção descritiva, os 

procedimentos linguísticos dos componentes nomear, localizar-situar e qualificar atuam em 

consonância com os procedimentos discursivos de identificação, e de construção objetiva e 

subjetiva do mundo, pois, afinal, a semiotização do mundo “não depende só da racionalidade 

do sujeito descritor, mas também de seus sentidos e sentimentos” (CHARAUDEAU, 2014, p. 

115-116). 

Assim, enquanto os seres são fixados objetivamente em lugares, épocas, situações e 

maneiras de ser e agir, a partir de traços que podem ser verificados por qualquer outro sujeito 

além do sujeito descritor, esses mesmos seres podem ser fixados subjetivamente através de 

traços não necessariamente verificáveis, uma vez que podem corresponder aos “sentimentos, 

afetos e opiniões do sujeito descritor” (CHARAUDEAU, 2014, p. 125). 

Constata-se, assim, que o modo de organização descritivo alicerça-se em torno de um 

interessante processo conceptivo: os seres do mundo real só passam a existir quando são 

percebidos pelos indivíduos, através dos seus cinco sentidos, e, em seguida, nomeados, 

localizados-situados e qualificados, por meio de um intenso jogo de objetivação e 

subjetivação do qual participam procedimentos linguísticos e discursivos. Esse jogo acaba 

revelando o ponto de vista do descritor sobre o mundo. 

Como, nesta tese, a leitura está sendo trabalhada do ponto de vista do sujeito 

interpretante, já que o corpus é constituído de textos já produzidos, isto é, prontos para serem 
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Disponível em: http://cafe-no-bullying.blogspot.com/p/depoimentos-de-pessoas-que-sofreram.html. Acesso 

em: 06 jun. 2016. 
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lidos, é importante observar que o professor-mediador – ao apreender os mecanismos textual-

linguístico-discursivos instaurados pelo enunciador do texto através dos componentes 

nomear, localizar-situar e qualificar do modo descritivo do discurso – poderá ajudar o seu 

aluno a aproximar-se da visão de mundo construída na superfície textual. 

 

2.4.3   O modo narrativo 

 

Enquanto no modo de organização descritivo o mundo precisa ser mostrado, no 

narrativo, o mundo precisa ser contado. E, para isso, o sujeito falante utiliza vários recursos 

linguístico-discursivos do modo descritivo. 

No entanto, Charaudeau (2014, p. 153) alerta que, para haver narrativa, é necessário 

um “contador” querendo transmitir uma mensagem a alguém, de uma certa maneira, e dentro 

de um certo contexto. Para esse linguista, isso significa ir além do simples ato de descrever 

uma sequência de ações, como querem os dicionários e a tradição escolar. Por exemplo, dizer: 

Inicia-se a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Maracanã está lotado. Jornalistas 

e fotógrafos do mundo inteiro posicionam-se, atentos, para registrar esse momento tão 

importante. Pontualmente, às 20h, começa o espetáculo de luzes, cores e tecnologia. Tudo 

acontece ao som de várias músicas brasileiras. O talento e alegria dos voluntários são um 

show à parte
38

, é tão somente fazer a descrição de uma sequência de ações, mas não 

necessariamente contar, narrar. 

Para a Semiolinguística (CHARAUDEAU, op. cit., p. 154), contar é proceder a uma 

busca constante e infinita por respostas cujas perguntas o homem não sabe responder. E por 

isso, através do seu imaginário, ele produz narrativas que, ao falarem de fatos e gestos dos 

seres humanos, liberam parcelas desta verdade. Narrar é, portanto, uma forma de organizar o 

caos do mundo subjetivo que constitui os indivíduos.  

Narrar é também uma atividade posterior à existência dos fatos contados – mesmo que 

sejam inventados. Isso permite inferir que aquele que narra torna-se o intermediário entre 

duas realidades: (i) a realidade contada, cujos fatos estão no tempo passado em relação ao 

momento em que se narra, e (ii) a realidade factual de quem narra. Assim, para existirem, os 

fatos da realidade contada precisam sobrepor os fatos da realidade factual; em outros termos, 

o universo contado só pode ser visto quando ele toma o lugar do universo factual.  

 

                                                           
38

  Texto especialmente produzido pela autora desta tese na noite de abertura dos XXXI Jogos Olímpicos que, 

em 03/08/2016, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 4 – O universo contado sobreposto ao universo factual 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4 foi elaborada para mostrar que não importa se a narrativa é, ou não, fiel a 

uma realidade passada; o trabalho do narrador é fazer o leitor crer no “verdadeiro” do que está 

sendo contado. Por isso, o que se destacam são os efeitos discursivos de realidade e de ficção 

que esse sujeito consegue produzir. Assim, o sujeito que narra desempenha essencialmente o 

papel de uma testemunha que está em contato direto com o vivido (mesmo que seja de uma 

maneira fictícia), com a experiência na qual ele assiste os seres se transformando sob o efeito 

de seus atos – ou experimentando, ele mesmo, essa transformação. 

O Modo Narrativo está alicerçado por elementos do mundo referencial; e por uma 

superfície semantizada, que se baseia nessa estrutura referencial (CHARAUDEAU, 2014, p. 

157). Esses dois níveis são protagonizados por um sujeito narrante cujas narrações são 

constituídas por actantes, processos e sequências.  

Os actantes desempenham papéis relacionados à ação da qual são dependentes. Eles 

não podem ser confundidos com os personagens, pois estes não são formas qualificadas. Por 

exemplo: uma história pode conter um actante-agressor (forma não qualificada) que depende 

da ação de um personagem (forma qualificada) – uma sobrinha má, um bandido, um 

cúmplice, etc. 

Os processos unem os actantes entre si, conferindo-lhes função accional – uma 

unidade de ação que, por correlação com outras ações, se transforma em função narrativa. Um 

mesmo processo narrativo pode ser concretizado por diferentes ações. Por exemplo, um 

processo de agressão pode ser realizado por um gesto, uma palavra, uma carta anônima, etc. 

Uma única ação pode corresponder a vários processos. Por exemplo, segundo Charaudeau 

Universo B 
(contado) 

Universo A 
(factual) 
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(2014), a ação de entregar flores a alguém pode significar um pedido de desculpas, um pedido 

de namoro, um presente de aniversário. 

As sequências integram processos e actantes numa finalidade narrativa segundo certos 

princípios de organização, como o encadeamento coerente das ações, o projeto de 

intencionalidade e a localização espaço-temporal. É no princípio de intencionalidade que a 

Semiolinguística lança mão de uma interessante tríade, proposta por alguns semióticos, entre 

eles, C. Brémond, para explicar a organização das sequências narrativas. Segundo essa tríade 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 168), as narrativas possuem:  

(1) um estado inicial representado por uma ação inicial, da qual nasce uma falta, 

dando início a um processo de busca de preenchimento da falta; 

(2) um estado de atualização da busca que consiste em tentar obter o objeto que 

preencherá a falta; 

(3) um estado final representado por uma sequência de ações das quais se pode 

verificar a obtenção do êxito ou do fracasso em relação ao objeto da busca.   

 

Quem é, afinal, o sujeito em cuja narração se articulam actantes, processos e 

sequências? Charaudeau (op. cit., 183) ensina que, no polo produtor, há um indivíduo (ser 

psicológico e social); um autor (ser que escreve) e um narrador (ser de papel que conta a 

história); e no polo receptor, há um leitor real e um leitor imaginário. Vê-se, portanto, mais 

uma vez, a conjugação do espaço externo com o espaço interno na encenação narrativa. No 

espaço externo, estão os parceiros denominados autor (Euc) e leitor real (Tui); no espaço 

interno, estão os protagonistas identificados como narrador (Eue) e leitor ideal (Tud). 

Os parceiros e protagonistas dos textos do corpus serão apresentados no Capítulo 6, 

quando se tratará das respectivas potencialidades semiolinguísticas desses textos.   

 

2.4.4   O modo argumentativo 

 

Enquanto no modo de organização descritivo o mundo é mostrado através da 

percepção sensorial e afetiva; e no modo narrativo, o mundo é contado através das ações 

humanas; no modo argumentativo, o mundo precisa ser racionalizado através de certas 

operações do pensamento. Embora haja distinção entre as finalidades comunicativas que 

regem cada um dos modos de organização, sabe-se que, em nome da troca linguageira, o 

sujeito falante pode utilizar, de forma conjugada, vários recursos linguístico-discursivos do 

modo descritivo, narrativo e argumentativo, a fim de atender a uma finalidade comunicativa 
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mais global. Para a Semiolinguística, portanto, descrever, narrar e argumentar são ações 

intercomplementares entre si. Isso mostra que o que se vê em cada texto é a predominância de 

um dos modos de organização do discurso. 

No modo argumentativo, a representação das operações racionalizantes não se limita à 

utilização de conectores lógicos; isso porque, segundo Charaudeau (2014, p. 201), “muitas 

combinações frásticas não comportam marcas explícitas de operação lógica”, ou seja, a 

argumentação também acontece no implícito do texto. O linguista francês diz também que a 

argumentação é uma atividade discursiva que acontece numa relação triangular entre aquele 

que provoca um questionamento por meio de um raciocínio (sujeito argumentante); a 

proposta sobre o mundo; e aquele que é o alvo da argumentação (sujeito-alvo) – podendo 

aceitar ou refutar a argumentação. Essa atividade discursiva depende da enunciação do sujeito 

argumentante em nível de racionalidade e de influência. No primeiro caso, o sujeito 

argumentante usa sua experiência individual e coletiva; no segundo, compartilha o argumento 

num universo de discurso e, para isso, utiliza meios de sedução, tomados emprestados do 

descritivo e do narrativo, como por exemplo, os procedimentos de identificação, localização e 

qualificação de personagens, espaços e ações, bem como a organização das sequências 

narrativas. 

Assim como na encenação teatral, na qual a cena apresentada no palco é o resultado de 

uma série de procedimentos definidos em relação a diferentes campos do fazer teatral – como 

elenco, figurino, cenário, iluminação, sonoplastia –, na encenação comunicativa, 

materializada em texto, as potencialidades linguístico-discursivas do enunciativo, do 

descritivo, do narrativo e do argumentativo atuam de forma conjugada de acordo com a 

finalidade e a situação (o contrato) de cada encenação comunicativa. 

Cabe ressaltar que os textos do corpus desta tese serão analisados em suas 

potencialidades linguístico-discursivas; com foco naquilo que esses recursos podem ajudar a 

destacar, na preparação e na aplicação das atividades de mediação de pré-leitura, os signos 

semiossensoriais que poderão levar o leitor a alcançar maiores graus de interpretação dos 

sentidos implícitos que compõem o sentido final do texto.  

Ressalta-se que os signos semiossensoriais são tomados como índices semiológicos 

selecionados previamente pelo professor-mediador para representar, durante as atividades 

multissensoriais, as identidades nominais, narrativas e descritivas presentes no texto a ser 

lido.  O objetivo dessas atividades é possibilitar a experiência sensorial direta, nas quais os 

signos semiossensoriais são apreendidos pela audição, pelo olfato, paladar, tato e visão, 

podendo servir de fonte para correspondências, links, e uma abundância de sensações e 
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significados – antes mesmo de o aluno-leitor passar pela experiência indireta, através das 

palavras, quando então, ele será chamado a compreender e interpretar o texto escrito. E se 

toda interpretação depende de criação e validação de expectativas, as atividades 

multissensoriais, na pré-leitura, possibilitariam enfatizar dados relevantes para a construção 

dos sentidos do texto que será lido. Assim, no momento da leitura efetiva, as pistas e os 

caminhos de inferência estariam mais salientes. 

É nesse momento da leitura que o aluno-leitor poderá evocar suas memórias e seus 

afetos armazenados ao longo de toda sua vida, pois a arte evoca a vida, a experiência humana 

e os saberes que regem as reações individuais e coletivas. Ao ler um texto literário, o aluno-

leitor pode se identificar, se ver semelhante aos personagens e às vivências; ele pode se 

projetar na ação, engajando-se nos sentidos e nos sentimentos ali presentificados sob a forma 

de palavras.  

Por isso, a multissensorialização na pré-leitura justifica-se por oportunizar ao aluno-

leitor a vivência de experiências diretas, através de estímulos auditivos, olfativos, gustativos, 

tácteis e visuais, bem como de experiências indiretas, através das memórias evocadas a partir 

dos estímulos sensoriais. Assim, na leitura efetiva do texto, o leitor poderá investir na 

construção de sentidos, utilizando para isso seu repertório mnemônico de percepções, 

experiências e saberes de todos os tipos.  Conclui-se, então, que as atividades multissensoriais 

podem aguçar a sensorialidade do aluno-leitor e sua memória sensorial para que, durante o ato 

de leitura do texto, os signos semiossensoriais atuem eficientemente no sentimento do aluno-

leitor.  
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3         A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS NA LEITURA 

 

Este capítulo pretende refletir acerca do ato de ler o texto literário na escola, sob 

algumas perspectivas que fazem da leitura uma atividade que, por um lado, depende do 

sujeito que lê o mundo e o transforma em palavras;  e, por outro, do sujeito que lê as palavras 

e as transforma num mundo de sentidos possíveis.  

 

3.1   Ler é ler o texto escrito com os olhos 

 

Ler só mais um pouco. Ler até o final. Ler de cabo a rabo. Ler nas entrelinhas. Ler o 

mundo. Ler por ler. Ler para fazer prova. Ler para alguém. Ler até dormir. Uma única ação 

desdobrada em diferentes dimensões. Qual é a origem etimológica do verbo  “ler”? 

Segundo Cunha (1982, p. 471), ler veio do latim legere e significa “percorrer com a 

vista e interpretar o que está escrito”. Além disso, diz-se também que o verbo ler
39

, como 

tantas outras palavras derivadas do Latim, construiu sua semântica com base nas práticas 

agrícolas romanas
40

. Por isso, legere quer dizer “colher” ou “escolher”, numa referência à 

colheita dos melhores frutos. Com o tempo, formou-se o sintagma verbal legere oculis, 

significando colher com os olhos, no sentido de obter informações através da percepção das 

letras e palavras. E como só se pode (es)colher aquilo que está à frente, no campo de visão, 

quer parecer que a palavra leitura vem carregando, até hoje, principalmente em relação ao 

texto verbal, o significado etimológico que conduz à noção de que ler é ler textos escritos com 

os olhos. Essa crença, que atrelou a leitura da palavra à capacidade visual do leitor, produziu, 

e ainda produz discursos como os que são mencionados a seguir. 

De acordo com Silva (2010, p. 63), um dos mandamentos da leitura na escola diz que 

os professores devem “levar o aluno-leitor a examinar o material que tiver para ler, pois o 

texto é um objeto que deve ser observado, conhecido” (grifo nosso). Nessa mesma linha, 

Thérien (apud JOUVE, 2002, p. 17) propõe: “leitura é, antes de mais nada, um ato concreto, 

                                                           
39

  A palavra ler originou leitor, legível, eleição, legião, colecionar, elegância, predileto, entre outras, cuja base 

semântica está firmada na noção de “selecionar”. Disponível em: 

http://origemdapalavra.com.br/site/artigo/vamos-ler. Acesso em: 13 jun. 2015.   

 
40

  Outras palavras do português provenientes dessas práticas são, por exemplo: esterco, de stercores; trigo, de 

triticum; videira, de vinea; vinho, de vinum. 
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observável, pois, com efeito, nenhuma leitura é possível sem um funcionamento do aparelho 

visual [...]” (grifos nossos). Assim, de acordo com esses dois autores, para ler o texto escrito é 

preciso também, ou, em primeiro lugar, observá-lo com os olhos.  

Kleiman (2004b, p. 20) fala da concepção empobrecedora de leitura apenas como 

decodificação: “Para responder a uma pergunta sobre alguma informação do texto, o leitor só 

precisa passar o olho pelo texto à procura de trechos que repitam o material já decodificado da 

pergunta” (grifo nosso). Logo, para essa autora, o senso comum entende que ler o texto 

escrito é colher informações com os olhos.  

Já o escritor Affonso Romano de Sant‟Anna (2011, p. 10-11), ao reforçar o aspecto 

ocular do ato de ler, acaba ampliando a concepção de “decodificação” acima criticada por 

Kleiman.  Para ele, a leitura é um processo de decifração
41

 dos “sinais à nossa frente (não só 

as palavras, mas também as urnas eleitorais, os sintomas das doenças, uma partida de futebol, 

ou a forma como um jornal é feito)” (grifo nosso), ou seja, um processo que ocorre diante dos 

olhos.  

Se se continuar citando outras pesquisas voltadas para as práticas de leitura do texto 

verbal escrito, provavelmente se chegará à constatação de que a maioria está alicerçada na 

noção de que ler é “colher”, com os olhos, informações que estão na superfície textual.           

Além disso, essa característica ocular e seletiva do ato de ler também pode ter sido 

reforçada pela ascensão da cultura letrada e pelas alterações que esse acontecimento histórico 

imprimiu às formas de vida social até então baseadas na comunicação oral. Para Havelock 

(apud CARVALHO, 2014), “o alfabeto converteu a língua grega falada num artefato, 

separando-a do locutor e tornando-a um objeto disponível para inspeção, reflexão e análise” 

(grifos nossos) – ou seja, a língua tornou-se um campo de observação, decifração e seleção 

da palavra escrita.  

Carvalho (op. cit.) também acredita que a capilaridade da presença da cultura letrada –

o uso exclusivo da língua como forma privilegiada de comunicação – na sociedade moderna 

se deva à difusão da instituição escolar, tanto que, segundo ele, a escola transformou essa 

cultura em bem comum e atrelou à definição de “pessoa culta” a sua familiaridade de leitura 

de obras literárias escritas. Santaella (2012, p. 15) complementa essa asserção, dizendo que 

                                                           
41

  Essa ampliação conceitual feita por Sant‟Anna para a “decodificação” é chamada por muitos autores de 

“decifração”. Sabe-se que há um embate histórico entre o ato de decodificar e o de compreender. No entanto, 

como não se pretende, aqui, fomentá-lo, é preciso dizer que esta tese se coaduna com o posicionamento de 

Martins (2006, p. 32), para quem “decodificar sem compreender é inútil; compreender sem decodificar, 

impossível”. Portanto, entende-se, aqui, que ambos os procedimentos, decodificar (ou decifrar) e compreender, 

são necessários à leitura. 
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“fomos levados a crer que as únicas formas de conhecimento, de saber e de interpretação do 

mundo são aquelas veiculadas pela língua, na sua manifestação verbal oral ou escrita”.  

Por isso, faz-se necessário redimensionar o conceito de leitura para não reduzi-lo a 

uma atividade subordinada à camada linguística do texto e à capacidade visual do leitor. 

Afinal, essa camada é apenas um estrato que, por ser mais visível e superficial, causa a 

impressão de ser o único; essa impressão parece ter legitimado, nas instituições escolares, 

práticas leitoras voltadas quase prioritariamente para a materialidade linguística, visualmente 

perceptível.   

 

3.2   Ler é conjugar o explícito com o implícito da linguagem 

 

Kleiman (2004c, p. 16-17) entende que a leitura que se ocupa da decifração de 

palavras, da cópia maçante, ou ainda, da caça aos dígrafos e aos encontros vocálicos e 

consonantais do texto acaba se tornando uma “atividade árida e tortuosa”. Isso revela também 

um entendimento acerca da leitura que é desvinculado da natureza comunicativa e interativa 

da linguagem. Segundo a autora, pensar a linguagem dessa forma é produzir “consequências 

nefastas para o ensino”. Não é à toa que, para a maioria dos alunos, a tarefa de ler em sala de 

aula é difícil demais, justamente porque ela parece não fazer sentido para eles.  

No entanto, já faz bastante tempo que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 

25)
42

, diretrizes elaboradas pelo Governo Federal que orientam a educação, vêm procurando 

alertar que não é mais possível tratar a leitura de textos escritos como um campo de extração 

de palavras, sintagmas e frases;  no qual o desempenho do leitor é medido pela sua capacidade 

de extrair informações da superfície textual. Essas diretrizes educacionais apontam, portanto, 

para a necessidade de se levar os alunos-leitores a conjugar a sua competência linguística com 

outros tipos de saberes: 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas (PCNs, 1998, p. 69-70). 

 

                                                           
42

  Também disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf. Acesso em: 23 set. 2017. 
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Apesar dessa advertência, há anos propagada pelos PCNs – e agora pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) –, é possível afirmar que, em muitas aulas de leitura, o 

signo linguístico ainda é tratado de forma isolada, fora do seu contexto de uso; uma postura 

que reforça o estudo do código, pelo código e para o código. 

No entanto, quando o signo linguístico é visto como campo de atuação do discurso, 

esse olhar se amplia para abarcar também o que está no além-código.  Desse modo, considera-

se a produção linguística em face dos fatores extralinguísticos que também participam da 

atividade linguageira, como, por exemplo, a finalidade da comunicação, a identidade dos 

parceiros, o domínio temático e os dados materiais do quadro da troca (CHARAUDEAU, 

2004a).  

Por isso, ao preparar suas aulas de leitura, o professor deveria, primeiramente, se 

questionar sobre a sua posição teórica acerca da linguagem, já que é essa posição que acabará 

definindo o modo como ele conduzirá essa importante atividade escolar.  

Se a linguagem for pensada como um objeto transparente, ou seja, que carrega 

sentidos produzidos pelo explícito das formas linguísticas, então as aulas de leitura 

provavelmente terão o perfil de atividades em que o aluno-leitor terá que, prioritariamente, 

sonorizar frases; decodificar o sentido dicionarizado das palavras; verificar o nome do autor, 

do ilustrador, da editora, identificar alguns elementos da narrativa; respondendo a perguntas 

às quais podem ser chamadas de sacádicas – do tipo quem, onde, quando –, cujas respostas, 

geralmente óbvias e, portanto, sem nenhum desafio interpretativo, o aluno deve sacar do 

texto. No entanto, sabe-se com Charaudeau (2014, p. 16), que esse procedimento não é 

suficiente para a comunicação. Para esse autor, o ato de linguagem, qualquer que seja sua 

forma (palavra, frase, texto), não esgota sua significação em si mesmo. Sendo assim, pensar a 

linguagem apenas sob esse viés da transparência significa pensar a leitura na escola como 

uma prática que pressupõe a leitura exclusiva da superfície textual. Nesse caso, o aluno-leitor 

pode acabar concluindo que ler é reproduzir um sentido protocolar preestabelecido pela escola 

e cobrado para efeito de nota de desempenho em leitura. Pode concluir também que ler é não 

poder falar com a própria voz, já que não se levam em conta as conexões ideativas – 

associações e inferências de toda ordem – que ele possa vir a estabelecer entre o que ele já 

sabe (seu repertório prévio) e o que ele lê.  

Por outro lado, pensar a linguagem como um objeto cuja significação vai além da 

superfície textual, significa tratar o ensino de leitura como uma atividade interacional, 

propulsora da interlocução texto/sujeito/mundo. Nesse caso, conforme Charaudeau (op.cit., p. 

17), o ato de linguagem não esgota sua significação em sua forma explícita. Portanto, pensar a 
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linguagem também sob esse viés da não transparência significa considerar a leitura na escola 

como prática de uma possível
43

 interação entre o texto e o leitor. Assim, com o tempo, o 

aluno-leitor poderá concluir que ler é conjugar sua competência linguística com sua 

competências não linguística; e que ler também é poder falar com a própria voz – num 

trabalho de interpretação pessoal a partir do texto. 

É por isso que Charaudeau (2014, p. 17-37) define o ato de linguagem como um 

“objeto duplo, constituído de um Explícito (o que é manifestado) e de um Implícito (lugar de 

sentidos múltiplos que dependem das circunstâncias de comunicação)”. Nesta tese, a 

linguagem e, consequentemente, o ensino de leitura, serão considerados como esse objeto de 

duas faces no qual se dá a articulação entre a língua e o discurso. Essa articulação depende 

dos objetivos, expectativas e conhecimento de mundo dos dois polos construtores do ato de 

ler: a produção, dirigida pelo Eu comunicante do texto, e pela recepção, determinada pelo Tu 

interpretante.  

 

3.3   Ler é perceber o mundo e traduzi-lo em palavras  

 

No Capítulo Norte teórico, foi dito que o mundo é semiotizado através de uma forma-

sentido sob a responsabilidade de um sujeito que dirige sua produção com base numa 

intencionalidade, num projeto de fala e num quadro situacional. É assim que o Eu 

comunicante transforma o mundo a significar em mundo significado para, em seguida, levá-lo 

até um Tu interpretante que poderá desempenhar o papel de destinatário (Tu destinatário) 

desse trabalho de semiotização – tarefa marcadamente realizada por meio da linguagem 

verbal. Sendo assim, pode-se afirmar que os textos verbais veiculam tanto o ponto de vista do 

sujeito comunicante sobre a realidade, como também sua necessidade de compartilhá-la com 

outros sujeitos.  

Sacks (apud KOCH, 2005, p. 35) diz que “construímos o mundo incessantemente 

através da experiência, classificação, memória e reconhecimento”. Logo, é possível dizer que 

o modo como essa realidade é significada depende, sobremaneira, de tudo aquilo que o corpo 

físico e psicossocial do Eu comunicante vivenciou e registrou em sua memória, como, por 

exemplo, suas experiências sensoriais e afetivas.  

                                                           
43

  A interação aqui é tomada como possível, porque, conforme Martins (2006, p. 34-35), considerar a leitura 

apenas como resultado da interação texto-leitor seria reduzi-la consideravelmente, a ponto de se correr o risco de 

se pensar que um mesmo leitor lendo um mesmo texto, não importa quantas vezes, sempre realizaria uma mesma 

leitura. A autora explica que muitas são as circunstâncias, de cunho pessoal ou não, que interferem no processo 

de leitura.   
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De acordo com Bizzocchi (2001), o conhecimento do mundo real passa por dois 

processos de filtragem, o dos sentidos (biológico) e depois o da cultura (ideológico), para ser 

transformado em conceitos e, na sequência, em signos que permitem a comunicação: 

Para conhecer o mundo à sua volta, e levar esse conhecimento a seus semelhantes, 

o homem precisa transformar as informações recebidas pelos sentidos (as 

experiências) em modelos mentais (os signos) que possam ser transmitidos através 

de códigos apropriados (as linguagens). (BIZZOCCHI, op. cit.) 

 

O autor procura mostrar que o mundo só pode ser pensado depois de ser percebido 

sensorialmente e interpretado em termos de uma cultura – por meio de alguma linguagem 

humana. Ele também mostra que essa interpretação depende do trabalho integrado entre a 

memória de trabalho (curto prazo) e a memória de longo prazo. Segundo o Dr. Dráuzio 

Varela
44

, a memória de longo prazo, cuja capacidade é praticamente ilimitada, tem a função 

de reter, de forma definitiva, a informação – por isso, se pode dizer que nela está contido todo 

o conhecimento do ser humano. Já a memória de trabalho, que alguns acreditam ser parte da 

memória de curto prazo, depende da captação dos estímulos sensoriais que entram no corpo 

através dos órgãos dos sentidos
45

. O médico informa, ainda, que o cérebro humano não está 

sujeito apenas a estímulos sensoriais, mas também a estímulos de ordem emocional.  

Bizzochi (2001) confirma que as representações mentais produzidas através das 

vivências do corpo são fomentadas pela comunicação entre os dados novos e antigos dessas 

experiências.   

As representações mentais nos permitem adquirir novos dados da experiência e 

também a reconhecer dados anteriormente adquiridos. Se o objeto que percebemos 

coincide com o modelo, ótimo! Conhecemos o objeto e o comparamos com o 

modelo mental que temos. Senão, procuraremos na mente até encontramos um 

modelo que coincida com o objeto percebido. Se não encontrarmos, estaremos 

diante de um dado novo. E construiremos um novo modelo mental.  (BIZZOCCHI, 

op. cit.) 

 

Portanto, quando algo do mundo exterior entra na memória de trabalho, pode ficar ali 

por alguns segundos e desaparecer; mas se esse dado, por algum motivo, chama a atenção, ele 

funcionará como um ímã, e atrairá informações relacionadas aos estímulos do ambiente no 

qual se está prestando atenção. É nesse momento de atração que o cérebro raciocina, fazendo 

associações, diferenciações, classificações, enfim, todo tipo de relação, entre os dados de 

experiência nova e os registros já guardados na memória de longo prazo. É sabido que o 

interesse pessoal sobre determinado assunto faz com que certas pessoas possam quase que 

                                                           
44

  Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/memoria/. Acesso em: 29 mai. 2018. 

45
  Uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento da memória de trabalho (de curto prazo) e da memória 

de longo prazo será apresentada no Capítulo 4.  
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decorar informações com uma única e simples leitura; ou seja, quanto maior o interesse, mais 

facilmente se aprende. A vivência de fatos com alta carga emocional faz com que os mesmos 

permaneçam para sempre na memória. Por isso, mesmo que esses fatos ocorram uma única 

vez, dificilmente serão esquecidos.  

Johnson-Laird (apud FLORES, 2008, p. 178) também confirma a importância da 

memória e do conhecimento prévio no trabalho de representação da realidade:  

O sujeito humano sente como se percebesse o mundo diretamente, no entanto, o 

que a pessoa percebe depende tanto daquilo que está no mundo, quanto daquilo que 

está na sua cabeça – representando a mescla entre o que a evolução imprimiu no 

sistema nervoso humano, mais aquilo que a pessoa aprende ou aprendeu por meio 

de suas próprias experiências, conhecimento resultante de sua vivência de ação no 

mundo
46

.  

 

Sob a perspectiva das reflexões acima, é possível afirmar que o texto escrito é a 

manifestação daquilo que já foi produzido, ou seja, o resultado da reelaboração de uma 

realidade já elaborada, porque é nele que experiências novas e pretéritas do seu produtor se 

conjugam e se materializam em linguagem verbal.  

A esse trabalho de construção da realidade, realizado pelo escritor por meio de um 

texto verbal, é o que pode ser denominado de polo produtor.
47

 Por isso, quando o Tu 

interpretante lê, por exemplo, o conto Menino de Belém, de Bartolomeu Campos de Queirós 

(2003), no qual o autor constrói um olhar poético sobre o cotidiano de um menino – que 

remava na imensidão das águas que convergem para o rio Amazonas; que lia a direção dos 

ventos para vencer as correntezas e enchentes; e vencia o rio como as crianças brincam num 

campo, ignorando os medos –, esse olhar sensível, que chega ao leitor (polo receptor), foi 

primeiramente construído pelo autor (polo produtor).  

 

 

3.4       Ler é compreender a palavra para interpretar os textos sobre o mundo 

 

Uma das teses defendidas pelo filósofo francês Michel Montaigne (1533-1592) é a de 

que “as palavras pertencem metade a quem as pronuncia, e metade a quem as escuta”. Essa 

máxima mostra que toda comunicação pressupõe uma espécie de guarda compartilhada da 

                                                           
46

  Disponível em: http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index. Acesso em: 03 jun. 2018. 

 
47

  Já Iser (apud JOUVE, 2002, p. 127) vai chamá-lo de polo artístico (o texto produzido pelo autor), em 

oposição ao polo estético (a leitura realizada pelo leitor). Iser considera o polo artístico como lugar das 

estratégias discursivas que podem produzir efeitos específicos no destinatário da comunicação. Para Iser, essa 

dimensão artística é comum a todo leitor, porque ela é uma visão imposta pelo texto.  
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palavra na qual, de um lado, está o polo produtor, responsável pela encenação comunicativa; 

e do outro, o polo receptor, responsável pela compreensão e interpretação. Este é o sujeito que 

poderá, ou não, reagir pessoalmente ao olhar poético imposto, por exemplo, pelo conto 

Menino de Belém (2003), citado há pouco. Essa reação, por sua vez, vai revelar se o Tu 

interpretante, que segura o texto nas mãos, aderiu ou não, ao Tu destinatário inscrito no texto 

pelo Eu comunicante. Seja como for, não se trata mais do efeito produzido pelo texto, mas da 

recepção deste último. Não é à toa que Ricouer (apud JOUVE, 2002) já afirmava que a obra 

só adquire significação plena quando o mundo do texto é confrontado com o mundo do leitor. 

Sabe-se com Charaudeau (2004b) que, ao relatar o mundo, o sujeito conta-se a si 

mesmo por meio de uma linguagem que, no final, serve para descrever uma busca, a do 

destino humano. Quando alcança o leitor, esse relato leva também uma proposta adjacente: 

“Aqui está uma narrativa do mundo, da qual você, leitor, poderá fazer parte”. Charaudeau (op. 

cit.) diz que essa possível participação é fruto de uma atitude projetiva que permite ao leitor 

se identificar com as personagens da narração.  

Embora a leitura seja programada pelo texto, isto é, controlada e delimitada por ele 

(ECO apud JOUVE, 2002, p. 26), ela também se submete ao modo como o leitor reage ao que 

lê.  Para Jouve (op. cit., p. 127), a forma como cada leitor reage é “infinitamente variável 

porque depende daquilo que cada um projeta de si próprio”. Mas o que significa projetar-se na 

leitura?  

Projetar-se na leitura pode ser, por exemplo, ler a seguinte passagem do livro As cores 

do mundo de Lúcia (SANTOS, 2010, p. 12): “Para ela [Lúcia], o branco tinha o aroma 

adocicado das flores da jabuticabeira do jardim de sua casa”, e, por se ter vivido numa casa 

em cujo quintal havia uma jabuticabeira, poder compartilhar, via memória olfativa, com o 

narrador o mesmo gosto aromático das flores dessa árvore.  

Projetar-se na leitura pode ser, também, ler este trecho do conto O primeiro livro que 

li foi o papel roxo da maçã (QUEIRÓS, 2014, p. 37): “No fim de cada aula a professora 

mandava a gente guardar os objetos. Então, [...] escutávamos mais um pedaço da história 

que ela lia com a voz mais linda do mundo”, e, por se ter tido uma professora que, com sua 

linda voz, contava história para seus alunos, poder compartilhar a mesma lembrança auditiva e 

afetiva.  

Projetar-se na leitura pode ser, ainda, ler, no livro Seis faces de encanto (MARTINS, 

2014, p. 114): “As lembranças da infância são todas lembranças sensoriais” e, por se ter a 

mesma opinião do narrador, poder compartilhar com ele o mesmo ponto de vista sobre a 

relação entre memórias de infância e memórias sensoriais. 
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Verifica-se, assim, que projetar-se na leitura é, dentre outras coisas, poder ocupar, por 

meio da memória, um espaço reservado pelo texto para o leitor. Nesse sentido, Machado 

(2002, p. 20) diz que,  

[...] lendo uma história, de repente descobrimos nela umas pessoas que, de alguma 

forma, são tão idênticas a nós mesmos, que nos parecem uma espécie de espelho. 

Como estão, porém, em outro contexto e são fictícias, nos permitem um certo 

distanciamento e acabam nos ajudando a entender melhor o sentido de nossas 

próprias experiências.  
 

Jouve (2002, p. 129) assinala que a maioria dos leitores não busca uma experiência 

desestabilizante, mas, ao contrário, uma confirmação daquilo em que eles acreditam. Por 

outro lado,  

[...] quando é confrontado com a diferença, e não com a semelhança, o sujeito tem a 

possibilidade, graças à leitura, de se redescobrir. O interesse do texto lido não vem 

mais então daquilo que reconhecemos de nós mesmos nele, mas daquilo que 

aprendemos de nós mesmos nele. (JOUVE, op. cit., p. 131) 

 

De qualquer modo, o que Machado e Jouve procuram mostrar é que a leitura 

pressupõe sempre o outro do texto – seja ele narrador ou personagem –, aquele com quem o 

leitor possa compartilhar a imagem que tem de si próprio e do mundo, ampliando-a ou 

repensando-a.  

Sendo assim, projetar-se no texto também pode equivaler a reagir a algo que provoca o 

leitor durante a leitura. Essa reação também foi mencionada por Martins (2006, p. 9) em sua 

definição de leitura: 

Ler é uma forma de descobrir uma maneira de ser de um objeto que, de repente, nos 

provoca determinada reação, um modo especial de vê-lo, enxergá-lo, percebê-lo 

enfim. Isso acontece porque os sentidos do nosso corpo, nossa psique e nossa razão 

responderam a algo para o que já estavam potencialmente aptos e só então se 

tornaram disponíveis. (grifo nosso) 
 

A reação do leitor, provocada pelo texto, depende, segundo Jauss (apud JOUVE, 

2002, p. 139), de um “pré-entendimento do mundo e da vida no espaço de referência 

envolvido pelo texto”: 

Esse pré-entendimento do leitor inclui as expectativas concretas que correspondem 

ao horizonte de seus interesses, desejos, necessidades e experiências tais quais são 

determinadas pela sociedade e classe à qual pertence como também pela sua 

história individual.  

 

Mais uma vez, constata-se a importância de o leitor acessar seus conhecimentos 

prévios antes, durante e após o ato de ler. Esse acesso se dá, segundo Charaudeau (2014, p. 

30-31), concomitantemente ao que o sujeito interpretante supõe serem os saberes do sujeito 
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comunicante. Subentende-se, então, que a forma como o leitor entra no texto depende, 

fundamentalmente, da sua habilidade em acessar os conhecimentos que ele carrega na sua 

bagagem de vivências múltiplas – nas quais estão os saberes sensoriais e afetivos.   

A questão que se coloca aqui é: como fazer para que, nas aulas de leitura, o corpo, as 

memórias e os afetos do aluno-leitor o ajudem a responder a esse algo para o qual ele já está 

potencialmente apto? No caso da linguagem oral, quando se ouve alguém falando, não é só 

nas palavras que se está focado, mas também nos gestos, no tom da voz, no perfume do 

locutor, no ritmo de sua fala, nas suas expressões faciais, etc. E no caso da linguagem escrita? 

Espera-se que, numa aula de leitura, tendo diante de si o texto escrito, o aluno-leitor acesse, 

de forma linear, contínua e concomitante, seus saberes prévios, através da memória para 

poder entrar no texto e projetar-se na leitura. No entanto, o grau dessa projeção depende, em 

parte, do interesse do leitor para projetar-se na leitura.  Por isso, se o texto conseguir 

despertar-lhe o interesse pessoal, é provável que a produção aconteça e a leitura venha a fluir 

mais facilmente.  

Um dos objetivos de se favorecer a projeção não é fazer o aluno decorar o texto 

escrito, mas oferecer-lhe meios que o levem a se envolver com a leitura a ponto de, através de 

diferentes mecanismos de associação, conduzidos pelo professor, poder guardá-lo em sua 

memória de longo prazo; e usá-lo em futuras leituras. Sob esse ponto de vista, nota-se, 

juntamente com Koch (2005, p. 37), Adam (apud JOUVE, 2002, p. 83-85) e Meyer (2002, p. 

18), que a memória não é apenas uma auxiliar do conhecimento, mas parte integrante dele, 

acionadora de múltiplas representações mentais geradas, basicamente, a partir de percepções 

sensoriais. Dessa forma, Koch (op. cit.) observa que os processos que intermedeiam o 

cérebro, o corpo e o mundo são dinâmicos e interacionalmente determinados:  

Um princípio básico da Ciência Cognitiva é que o homem representa mentalmente 

o mundo que o cerca de uma maneira específica e que, nessas estruturas da mente, 

se desenrolam determinados processos de tratamento que possibilitam atividades 

cognitivas bastante complexas. Isto porque o conhecimento não consiste apenas de 

uma coleção estática de conteúdos de experiência, mas também de habilidades para 

operar sobre tais conteúdos e utilizá-los na interação social.  

 

Comprova-se, assim, que as habilidades para operar conteúdos durante o ato de ler 

pressupõem uma espécie de atualização das informações e das representações mentais, o que 

só pode ser feito pelo leitor a partir da conjugação de sua memória de trabalho com a sua 

memória de longo prazo. Aliás, é justamente na memória de longo prazo que, segundo Koch 

(2005, p. 39), estão os dois tipos de registros responsáveis pelo processamento textual: os 

conhecimentos gerais sobre o mundo, e as informações sobre as vivências pessoais. A 
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memória de longo prazo depende, portanto, dos dados objetivos e subjetivos das vivências 

humanas. 

É possível dizer, então, que o texto escrito é a materialidade que está à mercê das 

disposições do leitor, isto é, dos efeitos que se originam da relação do leitor com o texto. E, 

justamente, porque o que acontece com o leitor, através do texto, deve ser seriamente 

considerado, é que se falará, um pouco mais adiante, sobre esse “afetamento”.  

Desse modo, é possível concluir com Feres (2011, p. 16) que o escritor transforma a 

ideia em signo, tentando imaginar formas de interpretação possivelmente acionadas pelo 

leitor, enquanto o leitor transforma o signo em ideia, tentando calcular, a partir de um material 

cheio de lacunas, reentrâncias, intenções e desdobramentos, o(s) sentido(s) do texto
48

. No 

caso da leitura, pode-se dizer que transformar o signo em ideia demanda a execução de uma 

série de operações mentais pertencentes a diferentes dimensões. 

 

 

3.5  Ler é acionar o contexto cognitivo 

 

 “Só compreendemos o que já está em nós”. Foi com essa frase que o Prof. Dr. 

Antônio Suarez Abreu (UNESP) abriu sua conferência Linguística Cognitiva: o que é; e para 

que serve? – realizada no 65º. Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos (GEL), em Assis, 

SP, em 2017
49

. A palestra enfatizou a importância das experiências dos indivíduos no mundo 

para a organização cognitiva e a produção dos fenômenos linguísticos. Segundo Abreu, o 

leitor é um “desempacotador de coisas que estão empacotadas”, pois, para compreender textos 

verbais e não verbais ele precisa acessar o conhecimento de mundo arquivado na memória. 

Ele explicou que, com esses saberes, o leitor não apenas ativa o processo cognitivo para 

preencher as lacunas deixadas pelo texto, mas também para fazer inferências, analogias, 

substituições, levantar hipóteses, etc. que o ajudem a produzir sentidos
50

.   

                                                           
48

  Outros pesquisadores, como Silva (2010), Orlandi (2008, p. 22), Kleiman (2004) e Charaudeau (2014), 

também identificaram esse traço de incompletude constitutivo da linguagem e, consequentemente, dos textos.    

 
49

 Programação disponível em: http://www.gel.org.br/noticia/108/programacao-65-seminario-do-gel. Nesse 

evento do GEL, a autora desta tese apresentou a comunicação “Uma proposta de ensino de leitura por meio da 

multissensorialização do texto verbal escrito”.  

 
50

  Em palestra intitulada Ler é processo cognitivo, realizada no dia 20/09/2017, no Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, o Prof. Dr. Maurício da Silva (UFF) explicou que existem, na leitura e 

interpretação dos textos, duas zonas cognoscitivas: a zona de conforto cognitivo, onde está o conhecimento 

prévio; e a zona de desconforto cognitivo, lugar do desconhecimento do que se pede e, também, lugar gerado 

pela “desmemória”. Sob essa perspectiva, ele considera a escola como responsável por proporcionar a zona de 
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Na visão de Bizzochi (2001), o processo cognitivo corresponde à habilidade para 

processar informações através da percepção (estímulos recebidos através dos diferentes 

sentidos), dos conhecimentos adquiridos através da experiência e das características subjetivas 

e culturais que, como se sabe, permitem integrar todas essas informações para compreender e 

interpretar a realidade.  

Desse modo, seja como um processo de empacotamento/desempacotamento; como 

zona de conforto/desconforto; ou como resultado de experiências sensoriais passadas pelo 

filtro da cultura, a cognição humana é um complexo processo que conjuga aspectos 

linguísticos e não linguísticos, objetivos e subjetivos, e que se desenvolve e se organiza a 

partir das experiências individuais e coletivas.  

A esse arsenal de saberes, que engloba todos os tipos de conhecimento arquivados na 

memória dos actantes sociais, e que necessitam ser mobilizados por ocasião do intercâmbio 

verbal, faz parte daquilo que Koch (apud BARBOSA, 2013, p. 245) chama de contexto 

cognitivo
51

. De acordo com Koch (2005, p. 21-29), na fase inicial das pesquisas sobre o texto, 

denominada análise transfrástica, o contexto era visto apenas como o entorno verbal, ou seja, 

o co-texto
52

. Com o advento da Teoria dos Atos de Fala, o contexto foi estudado sob o viés da 

situação comunicativa e das ações que os interlocutores realizam através da linguagem, 

considerada esta, portanto, como atividade intencional e social, visando a determinados fins. 

A incorporação dos usuários da língua, por sua vez, atraiu as pesquisas sobre o contexto 

cultural quando se percebeu que as tradições, usos e costumes de um grupo social impõem 

certas coerções à liberdade de expressão dos interlocutores. A seguir, constatou-se que, para 

os interlocutores se compreenderem mutuamente, é necessário que seus contextos cognitivos 

sejam minimamente semelhantes. Em outras palavras:  

[...] seus conhecimentos – enciclopédico, sociointeracional, procedural, etc. – 

devem ser, ao menos em parte, compartilhados (visto que é impossível duas 

pessoas partilharem exatamente os mesmos conhecimentos). Numa interação, cada 

um dos parceiros traz consigo sua bagagem cognitiva – que já é, por si mesmo, um 

contexto. A cada momento da interação, esse contexto é alterado, ampliado, 

obrigando, assim, os parceiros a se ajustarem aos novos contextos que se vão 

originando sucessivamente. (KOCH, 2005, p. 24) 

                                                                                                                                                                                     
conforto cognitivo. Assim, no caso da leitura escolar, quanto maior a zona de conhecimento prévio do aluno-

leitor, maiores serão suas possibilidades de interação com o texto. (grifos nossos) 

                                                                                                                                                                                      
51

  Os contextos cognitivos correspondem ao que Charaudeau (2005) chama de Universos referenciais, ou seja, 

saberes compartilhados que constituem o princípio de alteridade do processo de transação da semiotização do 

mundo. 

 
52

  O co-texto corresponde ao conceito de contexto, em Charaudeau (2014, p. 69): “o contexto se refere ao 

ambiente textual de uma palavra ou de uma sequência de palavras [...]; ele é interno ao ato de linguagem e 

sempre está configurado de alguma maneira (texto verbal, imagem, grafismo, etc.)”. 
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Assim, a autora propõe considerar o contexto cognitivo como o território no qual 

atuam os demais tipos de contexto, já que estes “passam a fazer parte do domínio cognitivo” 

de cada um dos interlocutores por ocasião do intercâmbio verbal. 

Charaudeau (2014, p. 245) explica que, nas trocas linguageiras dialogais, tanto o 

sujeito comunicante – que lê o mundo e comunica esse saber ao sujeito interpretante através 

de uma linguagem –, quanto o Tu interpretante – que lê o texto para compreender e interpretar 

a visão de mundo do sujeito comunicante –, precisa ativar seus respectivos conhecimentos 

prévios e, ao mesmo tempo, criar hipóteses sobre o saber do seu interlocutor. Já nas trocas 

monologais, o enunciador produz seu texto a partir da hipótese de que os interpretantes podem 

partilhar com ele um determinado saber comum (CHARAUDEAU, 2014, p. 30); o 

interpretante, por sua vez, filtra, no seu conjunto de saberes possíveis, um subconjunto de 

saberes que ele supõe serem os saberes do comunicante.  

É de conhecimento geral que um dos papéis do professor de qualquer disciplina é criar 

oportunidades que permitam o desenvolvimento e ampliação do contexto cognitivo dos seus 

alunos. No caso do ensino de leitura, no qual o professor precisa elaborar estratégias para 

favorecer a relação texto-leitor, esse trabalho deve considerar que o processo cognitivo não 

ocorre apenas a partir da compreensão de palavras e frases; ele começa a se desenvolver 

quando o bebê ainda está no útero materno e permanece incessantemente ativo após o 

nascimento, quando o corpo é mergulhado num oceano de sons, cheiros, sabores, texturas e 

imagens – os quais podem gerar, concomitantemente, inúmeras ondas de emoções e 

pensamentos que acompanham os indivíduos vida afora, “num indo e vindo infinito”
53

. Todas 

essas sensações são captadas pelos órgãos dos sentidos e levadas, por diferentes caminhos 

neurais
54

 até ao cérebro, onde as informações são processadas com o auxílio das memórias de 

trabalho e de longo prazo. Muitas dessas sensações podem vir acompanhadas de marcas 

afetivas que, por estarem registradas na memória de longo prazo, podem funcionar, para o 

leitor, como ferramentas potencializadoras da produção de sentidos na leitura.  

Martins (2006, p. 15) confirma que os indivíduos aprendem a ler os textos do mundo, 

sejam eles verbais e/ou não verbais, a partir do seu contexto pessoal, o qual deve ser 

valorizado para que se possa ir além dele.  Sem pretender chegar a definições definitivas, 

tampouco apresentar regras ou receitas, a autora defende que a dinâmica do ato de ler possui 

três níveis básicos: sensorial, emocional e racional. A autora explica que esses níveis estão 

                                                           
53

  Verso da canção “Como uma onda” (1983); composição: Lulu Santos/Nelson Motta. 

 
54

  A rede neural é a sede da atividade cognitiva, sensório-motora e afetiva (MEYER, 2002, p. 29). 
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inter-relacionados e não há hierarquia entre eles; o que pode acontecer é um ou outro ser 

privilegiado de acordo com as condições e os objetivos do ato de ler.  

No nível das sensações auditivas, olfativas, gustativas, tácteis e visuais, a leitura 

sensorial ajuda o leitor a conhecer o que lhe agrada, o que lhe dá asco, prazer, etc., sem ter 

que necessariamente racionalizar sobre essas impressões. Ele apenas descobre o que 

impressiona seus olhos, seus ouvidos, seu tato, seu olfato e seu paladar. Assim, a leitura 

sensorial corresponderia a uma experiência direta com o mundo, na qual a realidade tangível é 

lida através dos cinco sentidos do corpo. Ao captarem os estímulos sensoriais, os órgãos 

sensoriais levam esses estímulos até o cérebro, onde são interpretados. Por isso, a leitura 

sensorial começa nos primeiros instantes de vida do leitor e o acompanha durante toda a vida, 

incitando-lhe o prazer e mostrando-lhe o que lhe agrada ou não.  

No nível dos afetos, a leitura emocional corresponderia a uma leitura psicossocial, 

feita através das emoções produzidas por certos estímulos sensoriais que evocam 

determinadas experiências afetivas armazenadas na memória: 

[...] certas pessoas, situações, ambientes, coisas, bem como conversas casuais, 

relatos, imagens, temas, cenas, caracteres ficcionais ou não têm o poder de incitar, 

como num toque mágico, nossa fantasia, libertar emoções. Vêm ao encontro de 

desejos, amenizam ou ressaltam frustrações diante da realidade. Levam-nos a 

outros tempos e lugares, imaginários ou não, mas que naquelas circunstâncias 

respondem a uma necessidade, provocam intensa satisfação ou, ao contrário, 

desencadeiam angústia, levando à depressão. Tudo se passa num processo de 

identificação; não temos controle racional sobre isso, pelo menos naquele 

momento. E quando nos percebemos dominados pelos sentimentos, nossa reação 

tende a ser a de refreá-los, ou negá-los (...), como explica Freud, por um 

mecanismo de defesa, pois a expressão livre das emoções nos torna demasiado 

vulnerável. (MARTINS, op. cit. p. 49) 

 

Na citação acima, Martins refere-se à leitura tanto de textos verbais quanto de não 

verbais. No entanto, se a citação for relida, pensando-se, exclusivamente, no texto verbal 

escrito, principalmente o literário – feito para ser saboreado –, será possível constatar que as 

reações mencionadas podem corresponder àquelas que os alunos-leitores poderão vir a sentir 

nas aulas de leitura, à medida que certas cenas, certos sons, aromas, sabores, texturas e 

imagens, trazidos do mundo para a superfície do texto, pelo autor, façam o leitor acessar suas 

próprias memórias afetivas. Isso significa levar o aluno-leitor a participar, sensivelmente, da 

realidade alheia, compartilhando emoções e sentimentos universais, comuns a todos os 

indivíduos. Contudo, em nome de uma “pretensa atitude intelectual” (MARTINS, 2006, p. 

61), a escola costuma desconsiderar a leitura sensorial e emocional.  

No nível da razão, a leitura racional é proveniente do pensar e se reveste, 

principalmente, de uma capacidade leitora para compreender os sentidos das formas de 
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expressão através das representações por elas produzidas. Martins (2006, p. 62-76) adverte 

que a leitura racional não pode ser confundida com a leitura intelectual, que trata o texto 

como única fonte de saber, impermeável a qualquer envolvimento sensorial e emocional do 

leitor.  O caráter intelectual, criticado pela autora, advém do fato de que, para ela, a leitura 

intelectual tende a ser unívoca ao endossar um modo de ler preexistente, condicionado por 

uma ideologia; sobrepondo-se aos sentimentos e à vontade, “em função de uma leitura 

supostamente correta porque sob o beneplácito de intelectuais” (MARTINS, op. cit.). 

Essa abordagem fala, dentre outras coisas, do que acontece em muitas salas de aula, 

quando os alunos leem o texto com a preocupação de responder corretamente ao questionário 

inquestionável que a ele se segue; inquestionável, porque eles sabem que o seu desempenho 

está sendo avaliado em função da sua capacidade intelectual de ler o texto na sua dimensão 

estruturalista, para “acertar” as respostas, e não em função da sua competência para produzir, 

numa dimensão discursiva, sentidos possíveis para o texto. Por outro lado, Martins (op. cit., p. 

65) reconhece que a leitura racional tem um viés intelectual, mas apenas enquanto elaborada 

pelo intelecto.  

A leitura racional tem caráter eminentemente reflexivo, dialético. Ao mesmo tempo 

que o leitor sai de si, em busca da realidade do texto lido, sua percepção implica 

uma volta à sua experiência pessoal, estabelecendo-se, então, um diálogo entre este 

e o leitor com o contexto no qual a leitura se realiza. Isso significa que o processo 

de leitura racional é permanentemente atualizado e referenciado. (MARTINS, op. 

cit., p. 66) 

 

Vista dessa forma, a leitura racional torna-se importante justamente por possibilitar ao 

leitor reorganizar seu mundo em diferentes dimensões, atribuindo significados ao texto e 

refletindo sobre sua própria realidade como indivíduo. Assim, embora os dois primeiros tipos 

de leitura – sensorial e emocional – sejam pouco valorizados pela escola, os níveis sensorial, 

emocional e racional, de acordo com a autora, são inter-relacionados, ou seja, eles não atuam 

isoladamente:  

[...] creio mesmo ser muito difícil realizarmos uma leitura apenas sensorial, 

emocional ou racional, pelo simples fato de ser próprio da condição humana inter-

relacionar sensação, emoção e razão, tanto na tentativa de se expressar como na de 

buscar sentido, compreender a si próprio e o mundo. (MARTINS, op. cit., p. 77)  

 

Essa tríade – sensação, emoção, razão –, estudada por Martins, confirma que, nos 

contratos de leitura na escola, o professor-mediador deve levar em consideração que o ato de 

ler começa no corpo, passa pela memória e chega ao pensamento, ou seja, ela vai muito além 

do texto; por isso, a leitura começa antes mesmo de se ter o texto nas mãos. Além disso, essas 
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três formas de leitura mostram a necessidade de se investir nos aspectos objetivos e subjetivos 

que compõem o contexto cognitivo de cada leitor.  

Enquanto Martins (2006) fala dos três níveis de leitura, referindo-se a todos os tipos de 

texto, Jouve (2002, p. 17-22) volta-se exclusivamente para o texto verbal, propondo a leitura 

como um processo com cinco dimensões: um processo fisiológico (“Ler é, anteriormente a 

qualquer análise do conteúdo, uma operação de percepção, de identificação e de memorização 

dos signos” [p. 17]); um processo cognitivo (“Depois que o leitor percebe e decifra os signos, 

ele tenta entender do que se trata” [p.18]); um processo afetivo (“O charme da leitura provém 

em grande parte das emoções que ela suscita” [p. 19]); um processo argumentativo (“A 

intenção ilocutória – a vontade de agir sobre o destinatário, de modificar seu comportamento 

– é inerente aos textos de ficção” [p. 21]); um processo simbólico (“O sentido que se tira da 

leitura vai se instalar imediatamente no contexto cultural onde cada leitor evolui” [p. 22]). 

Vê-se, assim, que o ato de ler, como processo cognitivo, se desenvolve em várias 

direções, cada uma delas revelando a complexidade de uma atividade que ajuda a conhecer, 

ampliar, construir ou desconstruir uma determinada visão da realidade. Por isso, faz-se 

imprescindível que o professor conheça os processos envolvidos na leitura;  porque esse 

conhecimento pode levá-lo a contribuir de forma significativa para a elaboração de estratégias 

“flexíveis e originais” que ajudem o aluno-leitor a “perceber e formar relações com um 

contexto maior, descobrir e inferir informações e significados” (KLEIMAN, 2004a, p. 10), ou 

seja, acionar e desenvolver seu contexto cognitivo. Assim, caberia ao professor interferir 

nesse processo, a fim de diminuir a distância entre os saberes inscritos no texto, pelo autor, e 

os saberes levados para a leitura, pelo aluno-leitor. Sob essa perspectiva, o professor tornar-

se-ia, então, o Professor-Mediador. 

 

 

3.6  Ler na escola é contar com a mediação do Professor-mediador 

 

O papel de mediador de leitura pode ser exercido por pais que leem para seus filhos, 

educadores da primeira infância, adultos que leem para crianças num parque, num hospital, 

ou, enfim, por qualquer um que se interponha como facilitador da relação texto-leitor. No 

entanto, nesta tese, tratar-se-á do professor de português, ao qual é atribuída a tarefa de criar 

condições para tornar possível – e preferencialmente prazeroso – a interação do seu aluno 

com o texto.  
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Embora o verbete “Mediadores de leitura” – do Glossário do Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita (CEALE
55

), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais – avise: “os mediadores de leitura não são fáceis de definir”, será sugerida uma 

definição, tomando-se como base as reflexões feitas no Capítulo Norte teórico acerca da 

inserção do professor-mediador no contrato de leitura na escola.  

Considerando-se que, nesta tese, o contrato de leitura trata do texto literário, o 

professor-mediador pode ser aqui definido como o leitor sensível que mergulha nas camadas 

explícita e implícita da obra e traz consigo os mecanismos que podem provocar, sensorial e 

afetivamente, os alunos-leitores; antes, durante e após a leitura, levando-os a um 

envolvimento com a obra a ponto de fertilizar a produção de sentidos.   

Além disso, é preciso lembrar que o professor-mediador é aquele que primeiro lê o 

aluno-leitor, isto é, que conhece, de antemão, parte de seu contexto cognitivo e seu nível de 

competência leitora. Como um diretor teatral que, para facilitar a interação entre a obra e o 

público, “supervisiona e dirige a montagem de uma peça, trabalhando diretamente a 

representação, decidindo a melhor forma de conjugar os diversos esforços da equipe de 

trabalho em todos os aspectos da produção
56

”, o professor-mediador, com fins de antecipar e 

dirimir possíveis problemas de compreensão que possam prejudicar a interação texto-aluno, 

cria rituais, situações e atmosferas, definindo os mecanismos de sensibilização mais 

adequados a serem aplicados nas suas estratégias mediadoras. O professor-mediador é, em 

síntese, o leitor maduro, estudioso e criativo que, tendo diante de si um texto já produzido, 

antecipadamente prepara seu aluno-leitor para receber a história, levando-o a mobilizar 

saberes e experiências que serão utilizados na pré-leitura e na leitura propriamente dita.   

Uma vez que o ato de leitura pressupõe a interação entre o texto e o leitor; e 

considerando que o professor-mediador coloca-se como canal entre os sentidos construídos 

(pelo polo produtor) e os sentidos a construir (pelo polo receptor), pode-se confirmar que as 

estratégias de mediação são, a priori, o resultado dos gestos interpretativos do professor-

mediador. Parafraseando Jouve (2012, p. 61), pode-se dizer que o sentido de um texto é o 

resultado da seleção mais ou menos consciente operada por uma primeira leitura do texto que, 

nesta tese, é feita por esse professor na preparação de suas estratégias de mediação.  

Por isso, de acordo com os objetivos desta pesquisa, a mediação na pré-leitura pode 

ser definida como um conjunto de recursos multissensoriais que prepara o aluno-leitor para se 
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 Disponível em: http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/mediadores-de-leitura. Acesso 

em: 17 jun. 2018.  

 
56

  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Encenador. Acesso em: 18 jun. 2018. 
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envolver com o texto literário; de tal modo que ele possa compreender a encenação produzida 

no jogo entre o explícito e o implícito da linguagem e construir sentidos próprios para a 

leitura – para além dos sentidos construídos, a priori, pelo professor-mediador. 

No entanto, embora o professor-mediador seja o responsável por negociar a relação 

entre o texto (o polo produtor) e o aluno-leitor (o polo receptor), não lhe cabe dar conta da 

totalidade da intenção do sujeito comunicante nem da totalidade da produção do Tu 

interpretante. Isso, porque, como diz Charaudeau (2014, p. 63), o sujeito analisante do texto – 

neste caso, o professor-mediador – deve dar conta é dos “possíveis interpretativos que surgem 

(ou se cristalizam) no ponto de encontro dos processos de produção e de interpretação”. Os 

possíveis interpretativos:  

[...] são testemunhas das práticas sociais que caracterizam um grupo ou uma 

comunidade humana. Logo, constituem representações linguageiras das 

experiências dos indivíduos que pertencem a esses grupos, enquanto sujeitos 

individuais e coletivos. Porém, estas representações não são construídas a esmo: 

são organizadas através de elementos linguageiros, semânticos e formais, que são, 

por sua vez, compostos de várias ordens de organização. (Charaudeau, 2014, p. 63) 

 

Haja vista que o sentido do texto não se aloja em cada um dos parceiros da troca 

separadamente, mas no ponto de encontro (no espaço discursivo) criado entre o texto e o 

aluno-leitor; então, pode-se dizer que, num primeiro momento, o professor-mediador ocuparia 

o espaço de interseção entre os possíveis sentidos programados pelo texto e os possíveis 

sentidos a serem produzidos pelo aluno-leitor. Visto dessa forma, o professor-mediador 

tornar-se-ia o sujeito cujo papel é extremamente relevante para o planejamento, a execução e 

a conclusão do contrato de leitura na escola.  

Embora o professor-mediador não consiga controlar 100% dos sentidos produzidos 

pelo polo produtor, nem pelo polo receptor, as práticas de ensino de leitura ainda mostram a 

atuação docente amparada por um discurso autoritário (ORLANDI, 2008, p. 23), por meio do 

qual se impõe a validade de um único sentido, isto é, o do professor, via livro didático. Por 

isso, há de se concordar com Orlandi (op. cit., p. 24): “em nossa sociedade atual, o discurso 

autoritário é dominante”; e também com Kleiman (2004c, p. 49): “a prática escolar privilegia 

a leitura do professor como a única leitura correta, autorizada
57

”. Faz-se necessário, então, o 

reposicionamento do professor face a uma orientação teórica capaz de ajudá-lo a reconfigurar 

sua concepção de mediação em leitura, tirando-a do lugar do discurso autoritário e colocando-

a no lugar do discurso polêmico (ORLANDI, 2008, p. 24), a partir do qual o professor-

mediador poder balizar a troca de perspectivas particularizantes entre os interlocutores, e 

                                                           
57

  Entende-se que a leitura “correta” do professor é, no fundo, a leitura “correta” do livro didático. Sob esse 

ângulo, ela poderia ser chamada de metaleitura.  
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favorecer a produção de sentidos possíveis para o texto, evitando, inclusive, interpretações 

nonsense.  

Muitos professores de língua portuguesa e, consequentemente, de leitura, ainda veem a 

linguagem como um arcabouço fechado, inteiro, completo. No entanto, é justamente a 

incompletude da linguagem que possibilita a produção dos possíveis interpretativos a que 

Charaudeau (2014, p. 63) se refere – e que as práticas de leitura deveriam privilegiar. Desse 

modo, se instauraria, sob a mediação do professor, a reversibilidade (ORLANDI, 2008, p. 

25), isto é, a troca de papéis ou de estatutos entre os interlocutores. Segundo a autora,  

A reversibilidade é disputada pelos interlocutores e, por isso, o objeto do discurso 

não está obscurecido pelo dizer, mas é direcionado pela disputa entre os 

interlocutores, havendo assim a possibilidade de mais de um sentido: a polissemia é 

controlada.  

 

Nesse sentido, confirma-se o já anteriormente dito, isto é, que a linguagem é 

constituída de camadas explícitas e implícitas que estão a serviço da finalidade e da 

identidade dos parceiros da troca comunicativa, do tema e das circunstâncias materiais dessa 

troca. Por isso, pensar nos possíveis interpretativos de Charaudeau (2014, p. 29) ajuda a 

explicar a linguagem como um material formado de lacunas, intenções e desdobramentos, ou 

seja, um material marcado pela incompletude do dizer. Segundo Nietzsche (apud 

TODOROV, 2014, p. 16), essa incompletude ocorre, porque as palavras não têm sentido 

próprio, já que elas não conseguem capturar a essência das coisas; apenas as representam. Por 

essa razão, deve ser lícito afirmar que ao professor-mediador cabe a tarefa de intervir no 

contrato de leitura na escola, ajudando o aluno-leitor a preencher os intervalos deixados no 

rastro das palavras com outros elementos simbólicos, como, por exemplo, aqueles que podem 

ser captados não somente pela visão, mas também pela audição, pelo olfato, pelo paladar e 

pelo tato, e pelas lembranças sensoriais e afetivas evocadas. 

Por conseguinte, sob a perspectiva da leitura do texto literário como atividade que leva 

em conta as experiências e os conhecimentos do aluno-leitor, pode-se certificar que ela exige 

deste bem mais do que o simples saber reconhecer as estruturas e o código da língua. Diante 

disso, e remetendo-se à concepção de escola como espaço de aquisição da cultura letrada, 

traz-se Barbosa e Barbosa (2013, p. 260) para reforçar o papel do professor-mediador como 

figura central na construção dos sentidos pelo aluno: 

Qualquer que seja a atividade a que o aluno vá adentrar – seja para ler o texto 

literário visando à fruição, seja para ler o texto informativo para compreender as 

tramas sociais, políticas e as ideologias do mundo –, em todas essas circunstâncias 

o professor mediador assume posição central na construção dos caminhos que o 

aluno precisa seguir até assumir, ele também, a posição de sujeito leitor.  
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Essa figura tem importância crucial nesta tese, pois, sendo o professor-mediador 

igualmente próximo e distante dos polos produtor e receptor; e conhecedor das instruções 

situacionais que ajudam a evitar situações de litígio em leitura, caberá a ele a elaboração de 

mecanismos que possam envolver o aluno na mobilização de saberes e experiências a serem 

utilizados no ato de ler.  

Um desses mecanismos diz respeito à motivação, uma etapa prévia à leitura efetiva do 

texto a qual, segundo Solé (1998, p. 90), deve envolver não somente o aluno-leitor, mas 

também o professor, pois “é muito difícil que alguém que não sinta prazer com a leitura 

consiga transmiti-lo aos demais”. Por isso, ler na escola é contar com o professor-mediador:  

 

3.6.1  (...) para encontrar-se com o texto 

 

“Afagar a terra / Conhecer os desejos da terra / Cio da terra, a propícia estação / E 

fecundar o chão”. Esses versos da canção Cio da terra (1977), escritos por Chico Buarque e 

Milton Nascimento, foram inspirados no canto das mulheres camponesas na colheita do 

algodão.
58

 Curioso notar que o trabalho agrário, que serviu de inspiração para essa 

composição musical brasileira, também motivou a construção semântica da palavra latina 

legere (“ler”), mencionada no item 3.1 deste capítulo. 

Faz-se importante ressaltar que as práticas agrícolas encontram-se diretamente 

subordinadas à capacidade produtiva do solo, fonte da vida no reino vegetal. No entanto, é 

sabido que, para gerar bons frutos, o solo depende, em grande parte, do trabalho de 

fertilização realizado pelo agricultor antes de semeá-lo. Ora, se nas atividades agrícolas, o 

solo precisa ser bem adubado para receber a semente, então, é possível afirmar, de forma 

análoga, que nas atividades de mediação leitora, cujo objetivo é estimular o envolvimento do 

aluno-leitor, motivando-o a acessar múltiplos saberes, dentre eles, os sensoriais e os 

emocionais, é preciso prepará-lo para receber o texto.  

Desse modo, assim como a probabilidade de a semente germinar numa terra 

previamente “afagada” é maior, também maior deve ser a probabilidade de os alunos-leitores 

produzirem níveis diferenciados de compreensão e interpretação durante a leitura se eles 

forem “preparados” antes da leitura. Essa preparação requer a evocação de experiências 

individuais e coletivas que os ajudarão a projetar-se no texto,  potencializando seu imaginário 

na construção de sentidos. Sob esse aspecto, preparar o aluno-leitor para receber o texto 
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    Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cio_da_Terra. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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significaria despertar-lhe, por meio de estratégias mediadoras, o interesse, a curiosidade e as 

relações afetivas que ele possa vir a estabelecer com a palavra escrita.  

Reforça-se, aqui, portanto, a concepção de que mediar a leitura é, também, exercitar a 

cognição do aluno, ajudando-o a mobilizar conhecimentos prévios para desenvolver 

habilidades específicas para o momento efetivo da leitura (BORTONI-RICARDO et al.,2012, 

p. 68). Com base nessa noção, vários estudiosos vêm propondo, há muito tempo, um ensino 

de leitura estruturado em etapas.  

Silva (1992), por exemplo, divide os momentos da aula de leitura em inter-texto 

(anterior à leitura, no qual o professor relaciona o texto a ser lido com as informações que o 

professor acha que os alunos não têm); pré-texto (ainda anterior à leitura, no qual o professor 

leva os alunos a gerar expectativas acerca do texto a ser lido); texto (o professor entrega o 

texto aos alunos e solicita-lhes uma leitura silenciosa); pós-texto (o professor leva o aluno a 

questionar, a propósito do texto lido, o mundo em que ele vive) [grifos nossos]. Solé (1998), 

por sua vez, apresenta sua intenção de situar-se entre a ciência da psicologia e a arte do ensino 

para propor estratégias prévias à leitura; estratégias ativadas durante a leitura e as estratégias 

trabalhadas após a leitura (grifo nosso).  Cosson (2006) propõe, além de algumas oficinas, 

uma sistematização para o ensino de leitura constituída de quatro passos: motivação e 

introdução (ou seja, duas etapas anteriores à leitura), leitura e interpretação (grifo nosso).  

Nota-se que esses métodos têm em comum a noção de que “o leitor preexiste à 

descoberta do significado das palavras escritas” (MARTINS, 2006, p. 17), isto é, antes de ler 

o mundo semiotizado em palavras pelo escritor, o leitor ouve, cheira, saboreia, toca, e vê esse 

mundo. Da mesma forma, é possível pensar que a leitura não começa quando o aluno-leitor 

tem os olhos no texto e o texto nas mãos; ela começa quando o aluno é afetado por atividades 

de pré-leitura, elaboradas com estímulos auditivos, olfativos, gustativos, tácteis e visuais, que 

evocam suas lembranças afetivas, seus múltiplos saberes prévios. Só depois, então, é que ele 

vai se encontrar com um universo simbólico feito de palavras que pairam na superfície 

textual.   

Por isso, para Cosson (2006, p. 54), a leitura sempre demanda uma preparação: “as 

mais bem-sucedidas práticas de antecipação são aquelas que estabelecem laços estreitos com 

o texto que se vai ler a seguir” (Ibid, p. 55). Os laços estreitos a que esse autor se refere 

dialogam com os pressupostos de Solé (1998, p. 92) sobre a fase anterior à leitura, à qual ela, 

assim como Cosson, chama de motivação: “a motivação está intimamente relacionada às 

relações afetivas que os alunos possam ir estabelecendo com a língua escrita”.  Tal asserção é 

confirmada por Jouve (2002, p. 19), para quem “o charme da leitura provém em grande parte 
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das emoções que ela suscita”. O autor diz ainda que as emoções estão na “base do princípio 

de identificação, motor essencial da leitura”.  

É por isso que, nesta tese, os estímulos sensoriais e as memórias evocadas serão os 

ingredientes responsáveis por movimentar o processo de identificação, o qual, por sua vez, 

servirá como gatilho para disparar a atitude projetiva do leitor e estreitar os laços entre o 

aluno-leitor e o texto.    

Esta tese se concentrará na mediação que antecede à leitura efetiva do texto; pois, se 

certos aromas, sabores, sons, texturas e imagens conseguirem incitar, pelos sentidos do corpo 

e pela memória, a fantasia e as emoções do aluno-leitor antes da leitura efetiva do texto, 

provavelmente haverá mais chance de ele se projetar na leitura, isto é, envolver-se com o 

texto durante a leitura.  

No entanto, a fim de mostrar como estímulos olfativos, gustativos, sonoros, tácteis e 

visuais se inserem num cenário de estratégias, cuja encenação é comandada pelo professor-

mediador, será apresentada uma possível metodologia que contemple o início, o meio e o fim 

de uma aula de leitura.   

Dentre as estratégias de mediação programadas para a etapa de pré-leitura, está a de 

provocar os alunos-leitores com atividades que exercitem sua capacidade imaginativa de fazer 

inferências sobre o texto a ser lido. Por isso, ler na escola é contar com o professor-mediador:  

 

3.6.2  (...) para fazer inferências 

 

Numa aula sobre paródia, uma professora mostra para a turma um exemplo ao qual ela 

chamou de “paródia olímpica”: raquetes de matar mosquito na posição e nas cores dos arcos 

olímpicos – imagem que circulou amplamente nas redes sociais antes e durante as Olimpíadas 

de 2016, no Rio de Janeiro
59

. Depois de os alunos entenderam que, na época, havia uma 

grande preocupação das autoridades de saúde em relação às doenças provocadas pelo 

mosquito da dengue, principalmente, porque a cidade receberia muitos atletas e turistas 

estrangeiros, a professora pergunta: Se as Olimpíadas fossem hoje, e vocês tivessem que fazer 

uma paródia, por meio de um desenho, usando, como texto-fonte, os arcos olímpicos, como 

seria esse desenho? Imediatamente um aluno levanta o braço e responde: “Eu colocaria 
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   Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=axz8WuvcEMKVwAT_jomwCA

&q=arcos+olimpicos+e+raquetes+de+matar+mosquito&oq=arcos+olimpicos+e+raquetes+de+matar+mosquito&

gs_l=img.3...4265.8197.0.8589.26.26.0.0.0.0.170.2736.16j10.26.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.xkuT5wspess#img

rc=Rt-AR-EHmNq-RM. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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algemas no lugar dos arcos olímpicos!
60

”. Perguntado sobre o porquê das algemas, ele disse 

que estava acostumado a ver, na televisão e na internet, políticos algemados por causa de 

corrupção. Assim, a professora, ao mostrar para a turma a paródia representada pelos arcos 

olímpicos em forma de raquetes de matar mosquito, e explicar o seu contexto de produção, ela 

pôde motivar os alunos a atualizar a paródia a partir de uma situação atual. Esse aluno, então, 

lembrando-se seletivamente das cenas nas quais vários políticos brasileiros aparecem 

algemados em diversas operações policias – cenas que ele mesmo, como morador de uma 

comunidade, disse já ter testemunhado –, e percebendo a semelhança entre a forma dos arcos 

olímpicos e a das algemas, pôde então produzir, de forma inédita e criativa, sua própria 

paródia.  

Desse modo, a resposta do aluno, “Eu colocaria algemas no lugar dos arcos 

olímpicos!”, confirma que a mente funciona com base na captação de estímulos sensoriais que 

seguem para a memória de trabalho os quais, se considerados importantes pelo cérebro, 

atraem dados afins já instalados na memória de longo prazo, produzindo associações, muitas 

delas bem criativas. A resposta do aluno confirma ainda que, sem a mediação do professor, 

ele talvez não tivesse feito tal relação.   

Desse modo, por acreditar no trabalho de mediação que é iniciado antes da leitura – 

como uma estratégia de preparação (“semeadura”) do aluno para o encontro com o texto –, é 

que se propõem atividades que despertem, no aluno-leitor, múltiplas memórias sensoriais e 

afetivas, a fim de revigorar sua compreensão e interpretação do texto que ele vai ler. 

Dentre as possíveis estratégias de antecipação que privilegiam o trabalho de 

associação de ideias está a de levar o aluno-leitor a fazer inferências que, segundo Kleiman 

(2004a, p. 20), tem um papel considerável na compreensão, portanto, no processo cognitivo; 

tanto que, segundo essa mesma autora (Ibid, p. 20), “após a leitura não nos lembramos do que 

o texto dizia literalmente, mas das inferências”.  

No verbete Inferência na leitura
61

, Dell‟Ísola confirma que a inferência é uma 

atividade associativa que se nutre das “ideias, impressões e conhecimentos arquivados na 

memória dos indivíduos [...] e se revela como conclusão de um raciocínio”. Logo, inferir 

pressupõe raciocinar. Seguindo-se o lastro de Martins (2006), pode-se ratificar que levar o 
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  Esse é um relato verídico produzido pela autora desta tese. O fato ocorreu no dia 15/05/2018, numa turma de 

6º. ano do E.F. II, da Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, em Jardim Catarina, São Gonçalo, RJ. O aluno 

chama-se Maxwell Moreira Oliveira de Jesus. 
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  Verbete Inferência na leitura, do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da UFMG. Disponível 

em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/inferencia-na-leitura. Acesso em: 22 jun. 

2018. 
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aluno-leitor a fazer inferências sobre o texto a ser lido corresponde a levá-lo a conjugar as 

leituras sensorial, emocional e racional que ele fez e faz dos textos do mundo; para que possa 

produzir expectativas sobre os mundos inscritos no texto. Afinal,  “na leitura de um texto, o 

resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas” (op. cit.). Conclui-

se, então, que quanto maior a qualidade das informações evocadas pelas atividades anteriores 

à leitura propriamente dita, maior será a potencialidade das inferências do aluno-leitor, 

mesmo antes de ele conhecer o texto. 

Dell‟Ísola (1988, p. 196) fala de um processo inferencial como uma “operação que os 

leitores desenvolvem enquanto estão lendo um texto, ou após terem completado a sua 

leitura”. Nesse caso, para a autora, o texto serve como um estímulo para a geração de 

inferências que o aluno, ele mesmo, sozinho, faz durante ou depois da leitura. No entanto, 

nesta tese, o texto servirá como fonte de onde podem jorrar inúmeros dados de memória antes 

mesmo de ser lido. Isso pode se tornar possível desde que o professor-mediador realize, na 

etapa anterior à leitura efetiva do texto, atividades por ele calculadas para suscitar, nos aluno-

leitores, lembranças importantes que possam vir a ajudá-los na produção de inferências acerca 

de um texto que eles ainda não leram.  No entanto, acredita-se que a qualidade (ou, 

criatividade) da produção inferencial esteja intimamente atrelada ao grau de afecção que o 

aluno-leitor se permite ter com o texto, principalmente, o texto literário. Por isso, ler na escola 

é contar com o professor-mediador: 

 

3.6.3  (...) para se deixar afetar pelo texto literário 

 

Ao falar sobre a importância da leitura de textos clássicos, Ana Maria Machado (2002, 

p. 9-10) diz que alguns adultos foram “afetados” de tal forma por determinadas leituras que 

elas passaram a fazer parte indissociável da sua bagagem cultural e afetiva. Por exemplo, 

segundo a autora, o poeta Carlos Drummond de Andrade fez mais de um poema relembrando 

seu deslumbramento ao ler Robinson Crusoé; a romancista Clarice Lispector escreveu sobre a 

intensa felicidade que lhe proporcionou a leitura de Reinações de Narizinho; o crítico francês 

Roland Barthes descobriu nas leituras adolescentes da mitologia grega um fascínio pelos 

argonautas e seu navio Argo, que o acompanhou por toda a vida; o autor italiano Umberto 

Eco revelou seu encantamento com as nuances narrativas da abertura de Pinóquio. Já a 

própria escritora, para falar de como a leitura de Dom Quixote lhe marcou, conta o seguinte:  

Lembro, sobretudo e para sempre, de como eu torcia por aquele herói que queria 

consertar todos os erros do mundo, ajudar todos os sofredores, defender todos os 

oprimidos [...]; nunca desanimava, mesmo tomando cada surra terrível. [...]. E 
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então as pessoas achavam que Dom Quixote era maluco, riam dele... Eu não ria. 

Metade de mim queria avisar ao cavaleiro: “Fique quieto no seu canto, não vá lá, 

não, porque não é nada disso que você está pensando...” A outra metade queria ser 

igual a ele. Até hoje.  (Ibid, p. 9-10). 

 

Todas essas reações mostram que a leitura literária pode apresentar ao leitor, através 

de uma experiência simbólica única, diferentes alternativas de existir no mundo que lhe 

servem de elementos de comparação para ele projetar-se no texto e refletir sobre sua própria 

vida. É por isso que o leitor acaba levando, para a história do texto, a sua própria história, ou 

seja, acaba estabelecendo com o texto uma relação de cumplicidade.  

Apesar de, às vezes, ser possível haver uma incompatibilidade entre o que o autor do 

texto quer e o que o leitor quer, pode-se pensar que, no ato de leitura escolar, foco desta tese, 

esse conflito possa ser minimizado pelo terceiro sujeito do contrato de leitura na escola: o 

professor-mediador.  

Apesar de Machado não revelar se os textos por ela citados foram lidos fora da escola 

ou na escola, ela deixa uma pista de que “os alunos podem ser grandemente ajudados na 

escola se forem ajudados por um professor que seja capaz de falar com entusiasmo e paixão” 

(Ibid, p. 14). Isso significa que, na sala de aula, a capacidade de o aluno-leitor envolver-se 

afetivamente com o texto depende, em parte, da mediação entusiasmada do professor.  

Em seu artigo, Competência para uma leitura sensível, Feres (2010a) mostra que, 

além de uma competência linguística (para compreender e interpretar textos poéticos) e de 

uma competência literária mínima (para orientar-se discursivamente com base nas leituras 

pretéritas), é preciso sentir o texto, ou seja, ter competência fruitiva. A autora esclarece que 

poético é aquele texto que, em sua constituição, opera especialmente com relações analógicas 

para daí extrair a qualidade das coisas e afetar o leitor com sua originalidade. Feres (idem) 

diz, ainda, que a competência fruitiva pode ser adquirida via percepção sensorial ou via 

emoção, mostrando, dessa forma, que a fruição pode ser fruto tanto das experiências 

sensoriais do sujeito-leitor, quanto de suas experiências afetivas simbolizadas no texto.  

Embora não trate especificamente da questão sensorial, Feres (op. cit.) reconhece que 

as experiências auditivas, olfativas, gustativas, tácteis e visuais do corpo humano podem 

contribuir para a recepção do efeito patêmico
62

 planejado pelo texto – um efeito que se 

submete aos recursos linguísticos que podem gerar emotividade; ao contrário das atividades 

multissensoriais, que partem do cheirado, tocado, ouvido, saboreado e visto.  
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  Em seu artigo, A originalidade do carnaval de Paulo Barros: patemização e iconicidade, Feres (2010b) 

explica que o efeito patêmico é construído para acionar, na enunciação, saberes, crenças e emoções intrínsecas à 

realidade significada que excedem os limites da superfície textual, embora nela imprimam seus indícios.  
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Como foi dito anteriormente, os dados sensoriais podem, muitas vezes, ativar registros 

afetivos adormecidos na memória de longo prazo do leitor. A competência fruitiva diz 

respeito, portanto, “às habilidades do sentir, não só por meio da percepção sensorial, mas 

também daquilo que é impactante para o ser humano em termos de emoção” (FERES, 2011, 

p. 141), ou seja, a pesquisadora considera o sensorial e a emoção como as principais fontes de 

aquisição da competência fruitiva.  

Desse modo, confirma-se a importância da participação dos sentidos do corpo humano 

no desenvolvimento da competência fruitiva, pois esta se subordina, em maior ou menor grau, 

a uma competência para perceber as qualidades sensoriais dos seres – fixando-as na memória 

segundo graus de afetividade particularizantes. Assim, enquanto Feres (2010a; 2011) valoriza 

a competência fruitiva como ingrediente necessário para a leitura de textos poéticos, esta tese 

valoriza a percepção sensorial na pré-leitura como um possível “aperitivo” para a realização 

do efeito patêmico planejado pelo texto.   

Se “a interpretação pressupõe a experiência sensorial da obra de arte” (SONTAG, 

1987, p. 23), então antes de interpretar o texto é preciso “sentir” os seres do texto, isto é, os 

objetos do pensamento do sujeito locutor que participam do seu projeto de sensibilização, 

através de sua inscrição simbólica no mundo do texto.  Sendo assim, para que o aluno-leitor 

demonstre competência para integrar esse projeto, é preciso, antes da leitura, ativar-lhe a 

competência para ouvir, cheirar, saborear, tocar e ver esses seres.   

Sugere-se, assim, uma competência para sentir o texto literário que se alimenta tanto 

de estímulos sensoriais quanto dos sentimentos gerados pelo “jogo semiótico-sensível” 

(FERES, 2011) da linguagem poética. Sob essa perspectiva, a competência proposta poderia 

chamar-se Semiossensorial, porque consideraria a imbricação entre os cinco sentidos do 

corpo, a memória sensório-afetiva e os arranjos linguístico-discursivos planejados pelo 

locutor.   

 

Figura 5: Competência semiossensorial: base para a competência fruitiva 

                    O SENTIR 

 

 

            Via experiência sensorial:                                                    Via experiência afetiva:  

COMPETÊNCIA SEMIOSSENSORIAL                         COMPETÊNCIA FRUITIVA  

               (ANDRADE, 2019)                                                                 (FERES, 2011) 
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Desse modo, os cinco sentidos do corpo humano poderiam ser acionados nas aulas de 

leitura, para atuar como coadjuvantes nas atividades prévias ao ato de ler o texto escrito com 

os olhos; preparando, assim, o aluno-leitor para o encontro com o texto. Essas tarefas 

mediadoras podem ser denominadas Multissensoriais, porque são atividades que se realizam 

por meio de experiências sensoriais diretas – pela evocação dos cinco sentidos do corpo – e 

indiretas – pela evocação da memória sensorial e afetiva.  

Por que as atividades multissensoriais estão sendo propostas como “aquecimento” para 

a leitura propriamente dita, e não como atividades paralelas à leitura? Para se responder a essa 

pergunta, pode-se pensar, por exemplo, que antes de um desfile de escola de samba, de uma 

partida de futebol ou de uma apresentação musical, entre outras atividades artísticas, acontece 

uma preparação que, dependendo da atividade artística ou desportiva, é denominada ensaio, 

treino ou concentração.  

Qual seria, então, o objetivo de toda essa antecipação? Por que os sujeitos 

simplesmente não entram na encenação carnavalesca, futebolística, musical, do jeito como 

estão/são fora do teatro, do jogo ou da apresentação musical? Por que é tão premente motivá-

los, estimulando, principalmente, sua imaginação? Provavelmente, porque precisam ser 

levados a potencializar não apenas o “agir”, mas, principalmente, o “sentir”. Não é à toa que, 

no caso da encenação teatral, os atores costumam fazer uma preparação à qual eles chamam 

de “laboratório” (workshop, em inglês), ou seja, uma espécie de imersão experimental na qual 

eles “vivenciam” personagens e situações que serão performatizados por eles no palco. Nesses 

laboratórios, os atores são levados a “enunciar” outras vidas, outros modos de agir e pensar. 

No caso das aulas de leitura, os alunos são levados, na pré-leitura, a “entrar no clima”, 

apreendendo e compartilhando experiências sensoriais e afetivas necessárias para a 

fertilização da imaginação e o envolvimento afetivo em relação à história que irão ler.  

Sendo assim, pode-se dizer que a multissensorialização é uma espécie de laboratório 

no qual o aluno-leitor é levado a exercitar os sentidos do seu corpo para conhecer e aprimorar 

sensações físicas e emocionais, evocadas pela memória sensorial e afetiva. Espera-se, assim, 

que esse workshop multissensorial, ajude o aluno-leitor a potencializar o “sentir”, aumentando 

sua potência de agir, isto é, sua potência de ler e produzir sentidos. É como se, para penetrar a 

obra estética, e por ela se deixar afetar, o sujeito precisasse entrar na mesma ambientação 

semiolinguística, discursiva e situacional em que a obra foi elaborada, tornando-se, com ela, 

um coenunciador.  

Se, como diz Moreno (2004, p. 13), o prazer pela leitura só pode ser fruto de uma 

conjugação dos cinco sentidos, então, as atividades multissensoriais, praticadas antes da 
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leitura, contribuiriam para uma participação mais efetiva e afetiva do aluno com o texto. 

Ampliando a afirmação de Feres (2011), para quem “ler é sentir os afetos do texto”, poder-se-

ia dizer que, para sentir os afetos do texto, é preciso, antes, perceber sensorialmente as 

qualidades dos seres do texto.  

Desse modo, pode-se concluir que a competência semiossensorial corresponde a um 

primeiro nível da competência fruitiva.  

 

 

3.7  Ler  na escola é usar os sentidos do corpo e a memória afetiva para ler os sentidos 

dos textos  

 

Em entrevista para o jornalista Carlos Britto, a poetisa, escritora e cantora capixaba, 

Elisa Lucinda, declarou: “quando o poeta consegue com palavras trazer para diante dos meus 

olhos o mar, e para o meu nariz o seu cheiro, tiro para ele o meu chapéu
63

”.  Ela está falando, 

dentre outras coisas, de um dos maiores desafios para escritores, especialmente poetas: 

evocar, por meio das palavras, cheiros, sons, imagens. 

Fazendo-se uma paráfrase da declaração de Elisa Lucinda, a partir da proposta de 

mediação via atividades multissensoriais, poder-se-ia assim dizer: Se, a partir do texto verbal, 

o professor-mediador consegue, com estímulos sensoriais, evocar sensações e lembranças 

que possam trazer para diante dos meus olhos o mar; para o meu nariz, o seu cheiro; para os 

meus ouvidos, o seu som; para a minha boca, o seu sabor e para as minhas mãos sua textura, 

eu, aluno-leitor, tiro para ele o meu chapéu
64

. 

Um aluno que tira o chapéu para o seu professor foi, no mínimo, afetado 

positivamente por uma experiência singular de leitura. Várias pesquisas já comprovaram que 

a participação dos alunos nessa prática escolar depende, em grande parte, da qualidade da 

mediação desenvolvida pelo professor. Por esse motivo, as estratégias de mediação se  

tornaram tão importantes que elas são capazes de produzir aproximação ou afastamento entre 

o aluno-leitor e o seu objeto de leitura.  

Desse modo, se na fase anterior à leitura do texto escrito, as atividades 

multissensoriais forem capazes de ativar memórias sensoriais e afetivas que fertilizem a 
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  Disponível em: https://www.carlosbritto.com/elisa-lucinda-%E2%80%9Ca-poesia-e-a-lente-pela-qual-faco-a-

traducao-da-vida%E2%80%9D/.  Acesso em: 09 mai. 2018 
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  Embora estivesse preocupado apenas com o sistema linguístico, Saussure (2006, p. 146) já afirmava: “uma 

palavra qualquer pode sempre evocar tudo quanto seja suscetível de ser-lhe associado de uma maneira ou de 

outra”.  
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imaginação do aluno-leitor, será possível levá-lo a fazer várias previsões antes da leitura e 

aumentar seus graus de produção de sentidos durante a leitura. Assim como o agricultor, o 

professor-mediador poderá fertilizar o aluno-leitor (o solo) antes de lhe entregar o texto (antes 

de jogar a semente), de tal modo que esse aluno, ao interagir com o texto (ao reter/apreender a 

semente), poderá gerar significações (frutos).  

Araújo (2013) esclarece que “os sentidos [do corpo] não apenas percebem ou enviam 

sinais aleatórios [à mente], mas produzem significações no contexto linguístico e, nesse 

universo, criam, modificam e revelam o mundo semiótico que somos”. Nesse caso, vale dizer 

que tanto as experiências perceptivo-sensoriais apreendidas pelo locutor (e por ele traduzidas 

em signos verbais), quanto as experiências perceptivo-sensoriais apreendidas pelo 

interlocutor, as quais compõem o seu contexto cognitivo, contribuem para gerar significados e 

significações
65

 tanto da parte de quem escreve o texto quanto da parte de quem o lê.  

Dessa forma, ajudar o aluno a ativar conhecimentos que o auxiliarão a se lembrar 

seletivamente daquela informação que será importante para a leitura do texto deve ser um dos 

objetivos do professor-mediador. Por essa razão, as atividades de antecipação do texto escrito, 

via multissensorialização, podem ser comparadas também àqueles jogos infantis de encaixe, 

constituídos de peças com tamanhos e formas diferentes, e de um tabuleiro também formado 

por orifícios de diversos tamanhos e formas. A tarefa do participante do jogo é perceber a 

semelhança entre as características anatômicas das peças e os respectivos espaços a elas 

destinados no tabuleiro, e encaixá-las apropriadamente.  

De forma semelhante, o professor-mediador selecionaria, previamente, algumas 

“peças” – estruturas linguístico-discursivas que possam evocar a memória sensorial e afetiva. 

Para isso, as qualidades dessas “peças” seriam evocadas por objetos semiossensoriais, 

condutores de estímulos auditivos, olfativos, gustativos, tácteis e visuais. Esses estímulos, 

quando captados pelo aluno-leitor, poderiam ativar, em sua memória, inúmeras experiências 

sensoriais e afetivas capazes de salientar aspectos importantes para a produção de significados 

e significações para o texto. Na etapa que antecede a leitura, o aluno-leitor até poderá achar 

que as peças parecem soltas, embaralhadas, sem conexão lógica; mas, à medida que ele for 

efetivamente lendo o texto, muitas das sensações e lembranças evocadas na pré-leitura 

poderão ajudá-lo a “preencher os possíveis espaços vazios de sentido deixados pela 

materialidade linguística” (ALVES, 1995) –, uma superfície que, como já foi dito, é repleta de 

incompletudes.  Aliás, embora seja comum pensar que a completude seja inerente ao texto 
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  Significados e Significações são palavras aqui usadas em correspondência aos respectivos conceitos de 

compreensão e interpretação, de Charaudeau (2014). 
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escrito, isto é, que ele não contenha orifícios que permitam a entrada e a saída do leitor, 

Charaudeau (2014) adverte: “o explícito é sempre incompleto”.   

 

Figura 6: Como um jogo infantil de encaixe, as atividades multissensoriais ajudam a preencher, de forma 

criativa, os possíveis espaços vazios deixados por fragmentos de informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já foi dito que a projeção do leitor na obra pode ser estimulada através de elementos 

sensoriais extraídos da superfície textual. Se num texto aparecer, por exemplo, o sintagma 

perfume de almíscar, e o professor-mediador julgar que (i) a percepção do cheiro do almíscar 

poderá potencializar a compreensão e interpretação do texto; ou, ainda, (ii) seu aluno 

desconhece esse aroma
66

, caberá a ele fornecer-lhe a experiência olfativa para que seu aluno 

possa levar, para a leitura da palavra, o aroma de almíscar, juntamente com as possíveis 

lembranças afetivas evocadas, potencializando, assim, hipóteses interpretativas e produção de 

sentidos. Esse odor pode vir a ser, inclusive, o elo de atração do leitor pela obra. Não fornecer 

essa experiência é o mesmo que não adubar o solo (o aluno-leitor) antes de ele receber a 

semente (o texto).  

De acordo com Jouve (2002, p. 19), “a leitura sempre solicita uma competência, por 

menor que seja; senão, o leitor não consegue prosseguir no texto”. Desse modo, se em outro 

texto aparecer, por exemplo, o sintagma “fruto [melancia] exagerado em água, cor e maciez” 

(QUEIRÓS, 2014), caberia ao professor-mediador trazer para o lado de fora do texto escrito, 

as qualidades sensoriais que, por meio da multissensorialização, poderão brotar desse arranjo 

linguístico.  
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  O linguista francês Daniel Coste (2002, p. 26) lembra que alguém que nunca tenha visto uma caixa de 

remédios e não tenha feito uso pessoal dela de forma familiar não terá grande capacidade de fabricação de 

hipóteses interpretativas frente a uma bula redigida em grego, por exemplo. Porém, se for preciso um dia ler tal 

bula, o que ele deverá ter adquirido para que essa leitura faça sentido? E como facilitar, em uma ação didática, a 

construção dessa competência? (grifo nosso). Isso significa que é preciso conhecer bem o objeto de leitura para 

que se possam produzir hipóteses interpretativas – um saber que se dá, primeiramente, via experiência sensorial.  
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O professor Ezequiel Theodoro da Silva (2014) defende que a escola deveria estimular 

o uso dos sentidos do corpo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Independentemente do órgão do sentido envolvido e acionado (visão, audição, 

olfato, gustação, tato), todas as interações do homem com a Natureza, com a cultura 

e/ou com outros homens podem ser entendidas como formas específicas de leitura. 

Daí, inclusive a famosa frase de Paulo Freire: “A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”, ou seja, tudo o que nos chega através dos sentidos, vindo da realidade, 

reclama por significação e aciona diferentes gestos de leitura. (...) A escola, através 

das disciplinas do currículo, deve sensibilizar todos os órgãos dos sentidos dos 

estudantes de modo que as diferentes linguagens sociais possam ser objetiva e 

criticamente „lidas‟, proporcionando a compreensão e a aprendizagem dos seus 

referenciais de cultura.
67

 (grifos nossos) 

 

 

O autor dá à leitura uma dimensão conceitual semelhante à de Freire (2011): para 

ambos, ler é interagir com o mundo. Entende-se, portanto, que não se pode exigir do sujeito 

que ele olhe para o texto escrito apenas como um campo de colheita da letra. Afinal, ele 

convive, cotidianamente, com um intenso cruzamento sígnico que lhe chega, também, através 

do olfato, do paladar, do tato e da audição. São odores, sabores, texturas e sons que reclamam 

sentidos tanto quanto as palavras escritas. É nesse mix de códigos sensoriais, nos quais se 

inserem os códigos linguísticos, que os indivíduos são mergulhados, todos os dias. Até 

durante o sono, alguém pode ser acordado pela leitura que seu corpo sensório-motor faz do 

cheiro do gás de cozinha escapando do fogão; ou do som irritante do zumbido de um 

pernilongo; ou, ainda, do toque da mão do seu filho em sua pele.  

O professor Ezequiel Theodoro da Silva não esclarece exatamente como a escola pode 

trabalhar os sentidos na leitura de textos, preferindo, como ele mesmo diz, “deixar essa tarefa 

a cargo da imaginação dos mediadores de leitura”.  De qualquer forma, mais uma vez, 

constata-se a existência de mais profissionais da educação preocupados com a restrição 

sensorial praticada pela escola.  

Logo, espera-se que as atividades multissensoriais aplicadas na pré-leitura, contribuam 

para o compartilhamento de experiências sensoriais e afetivas entre o autor (inscritas no seu 

texto) e o leitor (registradas na sua memória); e ajude a dar vida e significado à leitura, 

levando o aluno-leitor a interagir com o texto. Embora muitas escolas ainda ignorem essa 

etapa que antecede à leitura, acredita-se que ela seja um momento crucial para levar o aluno-

leitor a se conectar com o mundo do texto, principalmente o literário.  

Sendo assim, pode-se propor a seguinte definição de leitura do texto literário na 

escola: atividade de acesso à memória afetiva por meio de estratégias multissensoriais que 
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  Disponível em: http://www.lercritica.com/teoria3. Acesso em: 19 jul. 2017. 
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objetivam produzir um maior envolvimento do aluno com o texto e, consequentemente, 

maiores graus de compreensão e interpretação.  

No Capítulo a seguir, a capacidade sensorial e afetiva do corpo humano será tratada à 

luz da Filosofia
68

 e da Biologia. Na 1ª. abordagem, o objetivo é verificar como o encontro do 

corpo do aluno-leitor com estímulos sensoriais pode potencializar sua capacidade de ler textos 

literários. Na 2ª. abordagem, já que esse encontro de corpos é sempre feito, primeiramente, 

via órgãos dos sentidos, será interessante observar as funções orgânicas da audição, do olfato, 

do paladar, do tato e da visão, considerando, ainda, seus respectivos papéis sociais nas 

interações intersubjetivas. 
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  De acordo com Orlandi (2008, p. 16), há sempre algum pressuposto da filosofia nos estudos da linguagem.  
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4      O QUE PODE O CORPO? 

 

A mente humana é capaz de perceber muitas coisas e é tanto 

mais capaz quanto maior for o número de maneiras pelas 

quais seu corpo pode ser afetado
69

.  

(SPINOZA, 2017, p. 66) 

 

O objetivo deste capítulo é justificar a proposta de atividades multissensoriais de pré-

leitura por meio de um pressuposto filosófico que leva em conta o aspecto sensorial e afetivo 

da produção do pensamento e do conhecimento a partir das experiências do corpo com outros 

corpos.  

O título acima reproduz uma pergunta feita por Deleuze (2002), um dos principais 

leitores do filósofo holandês Benedictus de Spinoza
70

 (1632-1677). Por que Spinoza? Porque 

ele foi um grande pensador do corpo. No seu livro póstumo, Ética (SPINOZA, 2017, p. 

101)
71

, uma das mais importantes obras da filosofia ocidental, ele afirma: “o fato é que 

ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, o que o corpo pode e o que não 

pode fazer” (Def. 2, Escólio, Parte III, Ética). Segundo o Razão Inadequada
72

, a pergunta 

quer saber qual é a estrutura do corpo humano e, dada essa estrutura, o que está em seu poder 

– ou seja, o objetivo spinozista não é definir o corpo, mas dizer o que ele pode ou não fazer.  

Trazer esse questionamento para uma pesquisa acadêmica que se preocupa com a 

elaboração de estratégias multissensoriais como recurso de antecipação em leitura significa 

levar para a sala de aula uma ferramenta voltada para uma importante competência na leitura 

de textos literários: a competência para sentir. 

Como já foi dito, a habilidade para ler o texto poético como objeto de fruição estética 

foi estudado por Feres (2011) sob a denominação de competência fruitiva, isto é, a capacidade 

de o leitor se deixar afetar pelo texto. Segundo a autora, essa competência “pode ser atrofiada 
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  Proposição 14, Parte II, Ética. 
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 De acordo com Chauí (2005, p. 8), o nome Spinoza aparece grafado de maneiras diversas em vários 

documentos oficiais do século XVII: “de Espinoza”; “de Espinosa”; “Spinosa”, “Espinosa”. Ainda segundo 

Chauí, em suas obras, escritas em latim, o filósofo assinava “Benedictus de Spinoza”; e é dessa maneira que seu 

nome é grafado em sonetos de Machado de Assis e Borges. No entanto, apesar da convenção para a língua 

portuguesa ser “Espinosa”, a forma adotada nesta tese será “Spinoza”, seguindo o modo como o próprio autor 

assinava seu nome. 
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  Escólio da Proposição 2, Parte III, Ética.  
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Site criado para discutir filosofia pelo viés da estética e da ética. Disponível em: 

https://razaoinadequada.com/2013/08/25/espinosa-o-que-pode-o-corpo/. Acesso em: 03 ago. 2017. 
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ou desenvolvida, de acordo com a relação que se estabelece com a obra, com o mundo, com o 

Outro” (FERES, 2011, p. 140). Embora ela reconheça que a ação de sentir passa tanto pela 

experiência sensorial quanto pela experiência afetiva, ela investe na experiência afetiva. Sua 

proposta é investigar a capacidade de o leitor se emocionar diante do texto literário a partir 

das relações análogas construídas com o simbólico da linguagem na superfície textual. Já a 

proposta desta tese é a de investigar a capacidade de o aluno-leitor se emocionar diante do 

texto literário depois de ele ter experimentado sensações sonoras, olfativas, gustativas, tácteis 

e visuais; e acessado sua memória afetiva durante as atividades multissensoriais da pré-leitura. 

Assim, para que o leitor se envolva afetivamente com o texto literário, acredita-se ser 

necessário levá-lo, antes, a um envolvimento afetivo com o texto a partir de experiências 

sensoriais concretas. Parafraseando Sontag (1987, p. 23), que defende a fruição como razão 

maior da existência da arte, pode-se dizer que a proposta multissensorial tem o objetivo de 

levar o aluno-leitor a ouvir mais, cheirar mais, saborear mais, tocar mais e ver mais; para só 

depois, então, sentir mais emocionalmente o texto.  

É nesse contexto que as reflexões de Spinoza (2017), acerca da potencialização
73

 do 

corpo humano como resultado das suas experiências empíricas com o mundo exterior, podem 

contribuir para a elaboração das atividades multissensoriais, uma vez que, para esse filósofo, à 

medida que o corpo afeta e é afetado por outros corpos, mais ele pode aumentar sua potência 

de agir e de pensar.  

Para efeito didático, decidiu-se dividir este Capítulo em duas partes:  

A 1ª. Parte abordará os principais postulados spinozistas acerca da capacidade do 

corpo de afetar e ser afetado por outros corpos, vinculando esses pressupostos à necessidade 

de se investir em estratégias multissensoriais de antecipação em leitura que ajudem a 

aumentar a potência do aluno-leitor para compreender e interpretar textos escritos. 

A 2ª. Parte  tratará da funcionalidade orgânica da audição, do olfato, do paladar, do 

tato e da visão, no que ela pode favorecer as experiências do corpo com outros corpos e 

intensificar as relações intersubjetivas entre os indivíduos.   
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   O termo “potencialização” remete à ideia spinozista de que toda potência é, já em ato, a própria existência de 

todo ser. Por outro lado, o termo “potencialidade”, que aparecerá mais adiante neste capítulo, remete à ideia 

aristotélica de divisão entre real (o que é) e virtual (o que ainda vai ser), potência e ato, isto é, como algo que 

pode vir a ser. Por exemplo, no caso de uma árvore e de uma semente: a semente é em ato e potencialmente 

árvore. Quando árvore, ela é árvore em ato e potencialmente um livro. Assim, enquanto Aristóteles diz que os 

seres podem vir a ser alguma coisa (virtual>real), Spinoza afirma que eles já o são (existência em ato), ou seja, já 

são graus de potência.  
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4.1  Tenho um corpo, logo, penso. 

 

Ao longo da história do pensamento, cada época e cada área do conhecimento já se 

questionou sobre o corpo. Vieira (2015) ensina que, desde a Antiguidade, a dicotomia 

corpo/alma já instigava filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles – conhecidamente a 

principal tríade de pensadores gregos. De acordo com Vieira (2015), Sócrates instituiu uma 

mudança no pensamento filosófico quando, em vez de se preocupar com o universo físico, 

passou a estudar a existência humana, tomando-a como constituída de corpo e alma. Platão, 

por sua vez, produziu uma profunda cisão nessa concepção ao proclamar que o corpo é um 

objeto que conspira a todo instante contra sua essência (a alma) e, por isso, ele considerava o 

corpo como a prisão da alma. Portanto, essa dupla de filósofos via o corpo como prisão da 

alma, como aquilo que trava as faculdades da alma de se exercerem plenamente. 

Aristóteles, por outro lado, defendeu que o corpo é o instrumento de aperfeiçoamento 

da mente (alma): “não há exterioridade completa entre corpo e alma, porém, se o corpo é a via 

de acesso ao mundo para a alma, ele o é na qualidade de instrumento” (CHAUÍ, 2005, p. 51). 

Em sua obra Ética a Nicômano, Aristóteles (1987) cunhou o conceito “virtude”, no qual é 

possível perceber seu tom moderador acerca da dicotomia corpo/alma. Segundo o filósofo, a 

virtude é uma medida justa entre dois extremos, definida pela razão conforme a conduta de 

um homem que age refletidamente (JAPIASSU; MARCONDES, 1995, p. 243). De acordo 

com Vieira (2015), esse conceito aristotélico é comumente conhecido como “o meio-termo”; 

e acabou gerando reflexões que, baseadas numa relação de causa e efeito, vincularam a 

prática de exercícios físicos à produção de virtudes e bons hábitos, fazendo surgir o conceito 

“mente sã em corpo são” – o que reforçou a ideia de que corpo e alma atuam em conjunto na 

constituição do ser.  

Não se pretende, aqui, problematizar se a mente é que comanda o corpo ou se é o 

corpo que comanda a mente; nem tampouco produzir um tratado sobre as diferentes formas de 

pensar o corpo humano ao longo da História. As brevíssimas incursões feitas apenas 

pretenderam mostrar que, desde a Antiguidade, o corpo tem sido um instigante objeto de 

investigação filosófica. Dentre as várias perspectivas lançadas sobre ele, está a do holandês 

Spinoza a qual será tratada, com mais detalhes, a seguir.   

Para esse filósofo do século XVII, não há separação entre mente e corpo, pois tudo o 

que é ação no corpo é ação na mente, e vice-versa. Na visão spinozista, a capacidade de agir 

do corpo cresce junto com a capacidade de pensar: “se uma coisa aumenta ou diminui, 

estimula ou refreia a potência de agir de nosso corpo, a ideia dessa coisa aumenta ou 
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diminui, estimula ou refreia a potência de pensar da nossa mente” (SPINOZA, 2017, p. 

106)
74

. Isso mostra que um corpo capaz de muitas coisas será também uma mente capaz de 

muitos pensamentos. De acordo com Elia (2014, p. 90), entender esse paralelismo é entender 

que, embora o corpo e a mente tenham existência independente, eles estão imbricados um no 

outro e, por isso, andam em paralelo. 

Um corpo que se abre para o mundo; que experimenta diversas sensações; que se 

põe na linha de frente nesta busca que é viver é, simultaneamente, uma mente que 

se põe a pensar. Mente e corpo são um só. Este corpo que se abre é também esta 

mente aberta para uma pluralidade de coisas que ela pode posteriormente 

concatenar de diversas maneiras
75

.  

 

Logo, um corpo que está sempre exposto aos encontros com outros corpos é um corpo 

que se modifica de acordo com as formas pelas quais esses encontros se dão. Essa 

modificação ocorre, paralelamente, na mente e varia de acordo com os encontros, gerando 

aumento ou diminuição de potência: “o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras 

pelas quais sua potência de agir e de pensar é aumentada ou diminuída” (SPINOZA, 2017, p. 

99)
76

. 

Sendo assim, confirma-se que quanto mais o corpo experimentar o mundo, mais a 

mente será capaz de articular e expressar ideias. Partindo-se dessa premissa, pode-se dizer, 

então, que a máxima cartesiana “Penso, logo existo”, se passada pelo filtro spinozista, poderia 

ser reconfigurada para Tenho um corpo, logo, penso. 

Spinoza dirá, contudo, que embora o corpo humano possa ser afetado de muitas 

maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, “outras tantas não 

tornam sua potência de agir nem maior nem menor” (Ibid, p. 99), ou seja, alguns corpos 

podem ser indiferentes a outros. No caso das aulas de leitura, nas quais se pressupõe a 

interação entre o aluno e o texto, o que se vê é justamente o comportamento desinteressado – 

quiçá apático – do aluno. Quantas vezes, durante essas aulas, ele prefere se relacionar com o 

celular ao livro didático? Esse “desencontro” com o texto da aula de leitura é um dos motivos 

pelos quais se propõem, nesta tese, atividades que estimulem o aluno a se relacionar sensorial 

e afetivamente, com texto, antes mesmo de se relacionar simbolicamente com ele, isto é, antes 

de lê-lo.  
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Dessa forma, se cada corpo se modifica através do encontro com outros corpos; e se a 

mente só é capaz de pensar com as experiências do corpo, pode-se concluir que as atividades 

de antecipação em leitura, que oferecem ao aluno-leitor experiências sensoriais concretas, 

podem se tornar uma importante estratégia de mediação voltada para o desenvolvimento da 

competência do sentir e, consequentemente, para o aumento do interesse pela leitura e pelas 

tarefas de compreensão do texto a ser interpretado.  Considerando o que disse Spinoza (2017, 

p. 101)
77

, é possível afirmar que a mente é tanto mais capaz de produzir imagens sobre uma 

história contada num texto, quanto mais o corpo do aluno-leitor for capaz de ser estimulado 

pelos sons, cheiros, sabores, texturas e imagens que, devido ao recurso da 

multissensorialização na pré-leitura, podem brotar desse texto.  

Assim, de acordo com os pressupostos spinozistas, quanto mais o corpo do aluno-

leitor for afetado, antes da leitura, por estímulos sensoriais – e pelas memórias afetivas 

evocadas a partir desses estímulos –, mais ele poderá aumentar sua capacidade de sentir e de 

pensar durante a leitura do texto. Afinal, 

Durante todo o tempo em que o corpo humano estiver afetado de uma maneira que 

envolva a natureza de algum corpo exterior, a mente humana considerará esse 

corpo como presente; e, consequentemente, durante todo o tempo em que a mente 

humana considerar um corpo exterior como presente, isto é, durante o tempo em 

que o imaginar, o corpo humano estará afetado de uma maneira que envolve a 

natureza desse corpo exterior. E, portanto, durante todo o tempo em que a mente 

imaginar aquelas coisas que aumentam ou estimulam a potência de agir de nosso 

corpo, o corpo estará afetado de maneiras que aumentam ou estimulam sua potência 

de agir e, consequentemente, durante esse tempo, a potência de pensar da mente é 

aumentada ou estimulada. (SPINOZA, 2017, p. 108, grifos nossos)
78

 

 

O encontro entre os corpos é o que Spinoza chama de “afecção” (affectio). A título de 

ilustração, pode-se pensar o corpo afetado como se ele fosse a tela do monitor de um 

computador: se um corpo afetante qualquer encostar nessa tela, produzirá uma marca, gerando 

uma 1ª. ideia no corpo afetado. Deleuze (apud BRAZÃO, 2018, p. 81) explica que uma 

afecção do corpo não é, por exemplo, o Sol que queima a pele de um indivíduo, mas a ação do 

calor do Sol sobre ele. Por isso, estando sob o efeito desse encontro, esse indivíduo pode 

afirmar “o Sol é quente”. De acordo com Brazão (2018, p. 80), a afecção remete à qualidade 

sensorial da experiência; é por ela que se pode conhecer o corpo com o qual se está 

relacionando: se ele é mole, duro, quente, frio, etc.  

Por outro lado, o efeito gerado pelo encontro entre os corpos é o que Spinoza vai 

chamar de “afeto” (affectum). Pode-se pensar, por exemplo, que o calor do Sol sobre a pele 
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tenha produzido bem-estar e lembranças agradáveis no corpo afetado, aumentando, assim, sua 

potência de agir e de pensar. Desse modo, o afeto corresponde ao modo e à intensidade como 

os corpos se relacionam. Por isso, o afeto é definido como sendo “as afecções do corpo pelas 

quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo 

tempo, as ideias dessas afecções” (SPINOZA, 2017, p. 98)
79

. Conclui-se, assim, que o afeto é, 

ao mesmo tempo, a afecção (a experiência sensorial) e a ideia (o pensamento gerado) dessa 

afecção
80

.  

Apesar de Spinoza admitir a existência de vários tipos de afeto – amor, ódio, 

admiração, desprezo, atração, aversão, segurança, insegurança, conhecimento, etc. –, ele 

estabelece três grandes grupos primários (SPINOZA, 2017, p. 107)
81

: o desejo, o afeto de 

alegria e o afeto de tristeza.  

O desejo
82

 atravessa todos os tipos de afeto, pois ele é a mola propulsora de todo ser.  

Nas palavras de Spinoza (2017, p. 140)
83

, o desejo “é a própria essência do homem, enquanto 

esta é concebida como determinada, em virtude de uma dada afecção qualquer de si própria, 

a agir de alguma maneira”:  

Uma criancinha acredita apetecer, livremente, o leite; um menino furioso, a 

vingança; e o intimidado, a fuga. Um homem embriagado também acredita que é 

pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual, mais tarde, já sóbrio, 

preferiria ter-se calado. Todos acreditam que assim se expressam por uma decisão 

da mente, quando, na verdade, não são capazes de conter o impulso que os leva a 

falar. Assim, a experiência e a razão ensinam que os homens se julgam livres 

apenas porque estão conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas 

quais são determinados. (SPINOZA, 2017, p. 102)
84

 

 

Em outros termos, o desejo é o esforço de todo ser para se manter na existência, tanto 

na autoconservação, como na expansão de seu próprio ser, através das relações com os outros 

corpos.  Em outros termos, o desejo é parte inerente dos afetos; não é possível separá-los. Por 
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isso, no que tange ao ensino de leitura, não se pode retirar o desejo do cenário das 

experimentações multissensoriais, pois isso significaria fazer o que a tradição do pensamento 

ocidental fez até hoje, ou seja, privilegiar a razão e a mente em detrimento do corpo.  

O afeto de alegria acontece quando uma afecção leva um corpo a uma potência maior 

de ser, sentir, pensar e agir no mundo; isso acontece, porque esse corpo encontrou outro corpo 

que combina com ele, que possui propriedades que se compõem com as dele. Por exemplo: o 

beijo de uma mãe; a excelente aula dada por um professor; a xícara de café quentinha no meio 

da tarde; o chocolate consumido pelas mulheres nos dias de TPM, entre tantos outros 

exemplos de encontros que geram afetos alegres e expandem a potência de existir do corpo.   

O afeto de tristeza, ao contrário, acontece quando uma afecção leva um corpo a uma 

condição de menor potência para ser, sentir, pensar e agir no mundo. Por exemplo: Comer um 

alimento estragado; receber a visita de uma pessoa desagradável; ser contaminado por um 

vírus ou bactéria, entre outros exemplos de encontros que geram afetos tristes e constrangem a 

existência do corpo.  

Embora a vida gire em torno dos encontros convenientes e inconvenientes, “o corpo 

necessita produzir afecções ativas, ser preenchido por alegrias
85

”. Segundo Spinoza (2017, p. 

105)
86

, o corpo esforça-se, o tempo todo, por perseverar em seu ser, fazendo aquilo que 

corresponde à sua natureza; e, por isso, ele se opõe a tudo o que possa diminuir ou eliminar 

sua existência. A essa força de existir, que pode ser afetada pela natureza dos encontros entre 

os corpos, Spinoza chama de conatus. 

Em resumo, a cada afecção produzida no encontro recíproco entre os corpos, o afeto 

modula o conatus (a força de existir), definindo o estado do corpo e da mente à expansão ou à 

contração. Assim, os afetos são conhecidos a partir das afecções geradas nos encontros – nas 

quais se incluem as afecções da essência humana (o desejo).  

Sendo assim, se a afecção funciona como uma espécie de gatilho que dispara 

memórias afetivas e altera o conatus (aumentando ou diminuindo a potência de agir e de 

pensar); então, faz-se necessário tratar, mais detidamente, sobre o que podem as afecções, ou 

seja, sobre o que um corpo pode fazer em relação a outro
87

. 
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A natureza da afecção. Deleuze (2002, p. 28) lembra que, para Spinoza, “não existe o 

Bem ou o Mal, mas o bom e o mau”. Bom é aquilo que leva o indivíduo a se compor com o 

mundo, isto é, a atuar no mundo, relacionando-se com ele. Por outro lado, mau é o que o leva 

à decomposição, em termos de existência, pensamento e ação. Sendo assim, pode-se dizer 

que, no primeiro caso, houve um bom encontro. No segundo, um mau encontro.  

Se, por exemplo, o movimento que os nervos recebem dos objetos representados 

pelos olhos contribui pra uma boa disposição do corpo, os objetos que causaram tal 

movimento são chamados de belos, sendo chamados de feios aqueles que provocam 

o movimento contrário. Aqueles que provocam o sentido por meio do nariz são 

chamados de perfumados ou, então, de malcheirosos; por meio da língua, de doces 

e saborosos ou, então, de amargos e insípidos; por meio do tato, de duros e ásperos 

ou, então, de moles e macios. E, finalmente, daqueles que provocam os ouvidos 

diz-se que eles produzem barulho ou, então, som ou harmonia [...]. (SPINOZA, 

2017, p. 41, grifos nossos)
88

 

 

Para Spinoza (apud ELIA, 2014, p. 21), é importante verificar a maneira como os 

homens são afetados por uma coisa, porque é com base nessa afecção que se poderá dizer se a 

natureza dessa coisa é boa, isto é, se é bonita, perfumada, saborosa, macia; ou má, isto é, se é 

feia, malcheirosa, amarga, dura.  

A complexidade e a variação das afecções. A afecção depende da natureza dos corpos 

afetados e dos corpos afetantes (SPINOZA, 2017, p. 67)
89

. Por exemplo, se alguém está 

andando na rua e tropeça numa pedra, a percepção produzida por esse encontro será definida 

pelo conjunto de variáveis presentes nos corpos, no momento do encontro. Nesse caso, pode-

se pensar: “Que droga! Essa pedra machucou o meu pé!”; ou, ainda, “Ah! Não foi nada!”. 

Cada uma dessas afecções pode ser o resultado de inúmeras circunstâncias que atravessam o 

corpo afetado – alguém está tendo um dia ruim; ou alguém está tendo um dia tão bom que 

nenhuma topada, por mais dolorida que tenha sido, irá lhe incomodar.  

Não é à toa que Spinoza afirma: “as ideias que temos dos corpos exteriores indicam 

mais o estado do nosso corpo do que a natureza dos corpos exteriores” (SPINOZA, 2017, p. 

67)
90

. Isso mostra que as afecções e os afetos, visto que são indissociáveis, podem ambos 

explicar a forma como os indivíduos pensam e agem em certas situações.  

Uma vez que as afecções do corpo humano são as imagens que temos das coisas 

(SPINOZA, 2017, p. 68)
91

, a partir de um determinado encontro de corpos, acredita-se ser 
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possível relacionar as afecções de Spinoza com os saberes de conhecimento e de crença, de 

Charaudeau (2007). Para esse linguista, o saber de conhecimento é exterior ao indivíduo; é 

saber, por exemplo, que os franceses vivem na França; já o saber de crença é dependente da 

experiência particular do indivíduo; é saber, por exemplo, que os franceses são frívolos.  

A correspondência entre esses dois tipos de saberes chauraudeaurianos e o conceito 

spinozista de afecção pode ser ilustrada na seguinte situação: numa empresa localizada nos 

Estados Unidos, um funcionário brasileiro, ao ser apresentado a um funcionário norte-

americano, cumprimenta-o com um animado aperto de mãos e um tapinha nas costas. Como 

resposta, ele recebe do seu interlocutor uma simples inclinação de cabeça. Em seguida, o 

brasileiro pensa: “Ele é um grosso”. Essa afecção pode revelar mais a constituição do corpo 

afetado do que propriamente a constituição do corpo afetante. O brasileiro pode, por exemplo, 

desconhecer que, de acordo com a cultura norte-americana, o cumprimento, principalmente 

em local de trabalho, não pressupõe apertos de mão efusivos e certos toques físicos. Vê-se, 

assim, que a afecção produzida no corpo do brasileiro foi balizada pelos seus saberes de 

conhecimento (ou a falta deles) – em relação à etiqueta profissional norte-americana – e dos 

seus saberes de crença – em relação à experiência do sujeito em ambientes profissionais nos 

Estados Unidos. Dessa forma, a afecção que se tem de uma pessoa grossa corresponderia à 

imagem gerada num determinado encontro de corpos com base em saberes de conhecimento 

(mais objetivos), relacionados à natureza do próprio corpo, e saberes de crença (mais 

subjetivos), relacionados ao conhecimento imaginativo. 

As afecções potencializam a mente. As afecções correspondem às experiências 

sensoriais baseadas em imagens. Segundo Chauí (2005, p. 35), a imagem indica o que se 

passa nos indivíduos, e não a natureza do objeto externo que os afeta: 

A imagem é um efeito da ação de causas externas sobre nós: coisas luminosas 

produzem em nós imagens visuais; coisas sonoras, imagens auditivas; a textura das 

coisas nos oferece imagens tácteis; sabor e cheiro são imagens de coisas em nosso 

paladar e nosso olfato. Assim a imagem não nos oferece a própria coisa tal como é 

em si mesma e sim o que julgamos que ela seja pelo efeito que produz em nós. (op. 

cit., grifos nossos)  

 

Segundo a autora, a imagem é um acontecimento subjetivo causado pelo objeto 

externo que afeta os órgãos dos sentidos e o cérebro; por isso, a imagem indica o que se passa 

nos indivíduos, e não a natureza verdadeira da coisa externa. Spinoza (2017, p. 74)
92

 vai dizer, 

no entanto, que não se deve produzir conhecimento apenas com base na imaginação, ou seja, 

conhecer as coisas e as pessoas através de uma determinada imagem, pois a afecção é uma 1ª. 
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Impressão;  basicamente de natureza sensorial, ela não apreende a natureza do outro corpo, 

apenas retém a impressão imediata da relação. Mas, apesar desse alerta, ele não considera a 

afecção um defeito, mas o ponto de partida para a aquisição do conhecimento, mesmo que 

seja um conhecimento imaginativo.  

Mesmo que as afecções, programadas por meio das atividades multissensoriais de pré-

leitura, não sejam capazes de levar o aluno-leitor ao conhecimento pleno do conteúdo 

proposicional do texto a ser lido; ainda assim, as imagens produzidas nessa fase terão papel 

importante na evocação de memórias sensoriais e afetivas e, consequentemente, na produção 

de sentidos. Por isso, acredita-se ser possível pensar a afecção como gatilho e ponto de partida 

para a interpretação da obra
93

. 

As afecções potencializam a memória. Além de possibilitar a imaginação, a afecção 

potencializa o trabalho da memória. Conforme as circunstâncias em que um corpo é afetado 

por algo, a marca por ele produzida pode ficar registrada na sua memória e ser acessada no 

futuro
94

: “a mente poderá considerar como presentes, ainda que não estejam presentes, 

aqueles corpos exteriores pelos quais o corpo humano foi uma vez afetado” (SPINOZA, 

2017, p. 67)
95

. Logo, as marcas produzidas pelas afecções tornam-se importantes fontes para o 

processo inferencial na leitura.  

Sendo assim, a memória pode ajudar a projetar uma afecção em outra afecção: “se o 

corpo humano foi afetado, simultaneamente, por dois ou mais corpos, sempre que, mais 

tarde, a mente imaginar um desses corpos, imediatamente se recordará também dos outros” 
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(SPINOZA, 2017, p. 69)
96

. Isso explica por que a mente passa de um pensamento para outro 

pensamento que, aparentemente, não tem com o primeiro qualquer semelhança. Segundo o 

filósofo, essa projeção, no entanto, dependerá não apenas da memória, mas também de “como 

o hábito tiver ordenado, no corpo humano, as imagens das coisas” (Ibid, p. 69), ou seja, 

como o corpo tiver se habituado a relacionar as imagens às coisas. 

Um romano passará imediatamente do pensamento da palavra pomum [maçã] para 

o pensamento de uma fruta, a qual não tem qualquer semelhança com o som assim 

articulado, nem qualquer coisa de comum com ele a não ser que o corpo desse 

homem tenha sido afetado, muitas vezes, por essas duas coisas; isto é, esse homem 

ouviu, muitas vezes, a palavra pomum, ao mesmo tempo em que via essa fruta. 

(Ibid, p. 69) 

 

É por isso que a memória só existe por causa das afecções produzidas pelos encontros 

entre os corpos. E a linguagem, por sua vez, só existe, porque os homens têm memória, afinal, 

é por causa da memória que se consegue passar do simbólico ao objeto, e à imagem outrora 

colada a ele. Toda vez que se diz, por exemplo, “uva-passas”, durante o período natalino, cada 

pessoa que ouve ou lê essa palavra, traz da memória uma determinada afecção.  

Mas há, também, afecções que, segundo Spinoza (2017, p. 79)
97

, revelam uma relação 

mais intrínseca da ideia com alguma coisa que ela exprime. Para ilustrar essa afirmação, 

segue-se um trecho de “No caminho de Swann”, o primeiro volume da obra romanesca Em 

busca do tempo perdido, de Marcel Proust (2014), no qual ele descreve as lembranças da 

infância, quando associa o carinho da mãe com o chá acompanhado de madeleines
98

:  

Levei aos lábios uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de 

madeleine. Mas no mesmo instante em que aquele gole, envolto com as migalhas 

de bolo, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário 

em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse 

prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivos seus 

desastres, ilusória sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma 

preciosa essência
99

.  
 

Nesse breve relato, pode-se identificar, por um lado, a afecção entre dois corpos via 

experiência sensorial, no qual um corpo afetado (o narrador) tem um encontro com as 

características gustativas do corpo afetante (“gole de chá envolto com migalhas de 
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  Corolário da Proposição 39, Parte II, Ética. 
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  Madeleines são pequenos bolinhos franceses de limão em forma de concha. São muito delicados e aromáticos, 

perfeitos para acompanhar um chá. Disponível em: http://laparisserie.com.br/site/index.php/2016/01/09/as-

madeleines-de-proust/. Acesso em: 26 out. 2018. 

 
99
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madeleines”). As qualidades sensoriais (o sabor, o cheiro e a textura) do corpo afetante podem 

ser percebidas por qualquer outro corpo humano, ou seja, podem provocar-lhe, basicamente, 

as mesmas impressões sensoriais.  Por isso, os estímulos gustativos, olfativos e texturais 

mencionados, constitutivos do corpo afetante, podem ser socialmente compartilhados. Isso 

significa que se outro corpo se deixar afetar por um chá acompanhado de madeleines, ele 

poderá ser marcado, basicamente, pelas mesmas impressões de natureza sensorial, produzidas 

pelo narrador de Em busca do tempo perdido. Nesse caso, as características sensoriais 

percebidas colam-se aos objetos que representam, como se elas fossem signos sensoriais.  

Por outro lado, para saber se esse encontro aumentará ou diminuirá a potência de agir 

do corpo afetado, será preciso observar que o chá com bolinho de nome madeleine (corpo 

afetante) aproximou o passado ao presente, o que acabou provocando, no corpo afetado, um 

bom encontro, devido a um afeto alegre – o que pode ser confirmado nos dois últimos 

períodos da narrativa.  Assim, ao explorar a memória como fonte de felicidade e até de 

salvação, Proust atribui ao sabor e, provavelmente ao cheiro dos bolinhos degustados em seus 

tempos de outrora, o retorno a uma época de ternura, prazer e emoção. 

Entretanto, cabe ressaltar que o bom encontro entre o chá com as madeleines (corpo 

afetante) e o narrador (corpo afetado) poderia produzir, em outros corpos, maus encontros e, 

consequentemente, reduzir a potência de existir e agir do corpo afetado. Seria o caso, por 

exemplo, de um indivíduo que, apesar de detestar chá com biscoitos, oferecidos numa reunião 

de trabalho, é obrigado a engolir com asco esses alimentos, em consideração ao anfitrião, seu 

chefe. Confirma-se, assim, o que já se disse anteriormente, isto é, a afecção depende da 

natureza dos corpos afetados e dos corpos afetantes (SPINOZA, 2017, p. 107)
100

. 

Afecção, afeto e pensamento. Como se viu, as afecções e os afetos são constantes, 

pois todo corpo afeta e é afetado o tempo todo. Os afetos correspondem às memórias 

evocadas das afecções, baseadas em ideias. Por isso, as ideias dependem da ação do cérebro, 

no qual estão as memórias de curto e longo prazo; e da capacidade de raciocinar, isto é, de 

apreender a natureza íntima ou essência de um ser através de sua causa e dos nexos que a 

ligam necessariamente a outras ideias. Uma coisa é saber que o fogo queima; outra coisa é 

saber que o papel entra em combustão a partir de uma determinada temperatura, porque o 

papel é feito de um determinado material, etc.
101

.  
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 Seguindo o lastro de Spinoza, Nietzsche (1844-1900) defendeu que “o corpo é uma grande razão” 

(NIETZSCHE, 2017, p. 51), ou seja, é o corpo que faz o ser humano pensar; portanto, tudo começa no corpo, 

passa por ele, e termina nele.  
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Por isso, é preciso que o professor-mediador, ao planejar as atividades 

multissensoriais, saiba selecionar os objetos semiossensoriais, bem como definir as afecções, 

isto é, a dinâmica que permitirá o encontro do aluno-leitor com os estímulos auditivos, 

olfativos, gustativos, tácteis e visuais. Esses estímulos poderão potencializar sua mente e levá-

lo a fazer associações, inferências, definições, distinções, comparações, etc. necessárias à 

leitura do texto literário.  

Desse modo, as atividades multissensoriais pretendem ser uma potencialização afetiva 

alegradora, para que a experiência sensorial vivenciada pelo corpo do aluno-leitor chegue até 

o seu pensamento. Para Spinoza
102

, o pensamento é o lugar da criação de novos mundos, 

novas possibilidades – possibilidades interpretativas, no caso da leitura. O fato é que o 

objetivo spinozista não é atingir alguma coisa fora do pensamento, mas potencializar o 

próprio pensamento, tornar o pensamento mais potente, mais forte (Elia, 2014, p. 14). E isso, 

segundo o autor, só poderá ser alcançado se não se separar um corpo daquilo que ele pode em 

termos sensoriais e afetivos, ou seja, se ele não for privado dos seus afetos. 

Então, (i) se o aumento ou a diminuição da potência de agir dos indivíduos depende 

dos encontros (afecções) do corpo com outros corpos (SPINOZA, 2017, p. 99); (ii) se o que 

se passa com o corpo afeta diretamente o que se passa na mente, e vice-versa; e (iii) se a coisa 

mais sensacional do mundo é agir com afeto, agir pelos afetos; agir levando em conta os 

afetos para se chegar ao conhecimento, então, por que não investir em estratégias de mediação 

leitora voltadas para a potencialização do corpo e da mente do aluno por meio de atividades 

multissensoriais que evoquem sensações e afetos antes da leitura dos textos literários?  

Essa é uma tentativa inédita, em termos de estratégias de antecipação em leitura. Para 

saber se dará certo, é preciso proceder à orientação de Elia (2014, p. 11): “fazer experimentos, 

agenciamentos, sem os quais nunca se poderá saber”. Essa investigação será feita em 

capítulos posteriores.  

Apresentou-se, até aqui, um breve panorama da filosofia de Spinoza, no que ela ajuda 

a fundamentar a proposta de atividades multissensoriais como estratégia de antecipação em 

leitura.  Para dar andamento a este capítulo, será necessário lembrar que a realidade – e parte 

da compreensão que se tem dela – chega até os indivíduos, primeiramente, através das 

afecções proporcionadas pelos órgãos dos sentidos, que captam os estímulos visuais, 

olfativos, gustativos, tácteis e auditivos do ambiente físico e dão início ao processo de 
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conhecimento. Esses estímulos, por produzirem significado dentro de certos contextos 

comunicativos, tornam-se códigos linguageiros importantes para a sobrevivência psicossocial 

e emocional do ser humano. No entanto, embora a construção da realidade dependa, em 

grande parte, desses canais de interação do corpo com o mundo físico, é no cérebro que os 

estímulos captados pelo corpo são interpretados, e transformados em códigos.  

Meyer (2002, p. 33) sustenta que a neurologia da linguagem, desde os seus primeiros 

passos, demonstra que um processo associativo entre sensações e capacidades intrínsecas 

diversas está na base da atividade cerebral. Por isso, todo conhecimento adquirido é marcado 

por diversas sensações. Determinados fatos, conhecimentos ou informações, quando vêm à 

mente, geralmente estão associados a sensações adquiridas anteriormente. Por exemplo, 

quando se fala lápis, todos que, anteriormente, já tiveram contato com a imagem, seja pela 

experiência direta, ou por meio de uma foto ou de uma cena no cinema, remeterão ao formato 

do objeto, mesmo que este tenha algumas peculiaridades, como tamanho e cor. Por outro lado, 

alguém que nunca tenha visto ou experienciado um lápis não terá a imagem registrada, 

portanto, não conseguirá realizar a associação entre a palavra e a imagem.  

Isso mostra que a mente sempre procura trabalhar com imagens interligadas, 

utilizando, para isso, todo tipo possível de associações, tão importantes para a leitura e a 

compreensão de textos, como comprovam Dell‟Isola (1988), Solé (1998), Jouve (2002), 

Kleiman (2004a; 2004b; 2004c) e Silva (2010), dentre tantos outros estudiosos em leitura.  

Isso mostra também, conforme estudado por Martins (2006), o quanto o racional 

depende das vivências sensoriais e afetivas, ou seja, das faculdades do corpo para ouvir, 

cheirar, saborear, tocar, ver e rir, amar – as quais aquela garotinha da história que abriu o 

texto desta tese listou como as sete maravilhas do mundo.  

 

 

4.2   O que podem os cinco sentidos do corpo humano?  

 

Antes de tratar, especificamente, de cada órgão sensorial, será necessário reforçar a 

participação do cérebro na sua relação com os estímulos captados do ambiente exterior ao 

corpo. Sabe-se que os pavilhões auditivos captam as ondas sonoras; o nariz, os aromas 

olfativos; a boca, as substâncias gustativas; a pele, os estímulos tácteis e os olhos, as imagens 

visuais, mas é o cérebro que capta os estímulos e os interpreta, produzindo emoções, 

lembranças, sensações e muitos pensamentos. Pode-se acrescentar, então, que o pensar é uma 

atividade complexa, e mantém estreita relação com as inúmeras vivências do corpo, a partir 
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das quais são gerados registros mnemônicos alimentados, portanto, não apenas de datas e 

fatos, mas também de tudo o que o corpo experimentou. Por isso, de acordo com Moreno 

(2004, p. 27), a memória é, entre outras coisas, a mais seleta biografia dos sentidos; é a caixa 

registradora de tudo o que pode ser percebido e sentido, superficial ou profundamente.  

Esses registros, quando conjugados com novas experiências, alimentariam a produção 

de outros pensamentos, numa intensa e ininterrupta cadeia de causa e efeito gerada pelo 

encontro dos corpos e pela associação de ideias, fruto desses encontros. Meyer (2002, p. 16) 

sustenta que um pensamento é um processo dinâmico e estruturado da mente humana, que 

nasce geralmente de sensações, lembranças, afetos e emoções complexas ou deduções 

anteriores armazenadas na memória. Segue-se um trecho do documentário Como o cérebro 

aprende, com uma explicação breve e objetiva sobre o funcionamento da memória no cérebro.  

Na parte da frente do cérebro fica localizada a nossa memória de trabalho, 

onde ficam todas as informações de que temos consciência num certo momento. 

Por outro lado, a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral, 

em regiões conectadas pelos mais diferentes caminhos neurais. Se olharmos mais 

de perto, veremos o seguinte: o ambiente externo envia estímulos o tempo todo 

para o nosso cérebro através dos cinco sentidos. Alguns desses estímulos chamam a 

nossa atenção e são filtrados pra dentro da memória de trabalho. As informações do 

ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. 

Elas trazem da memória de longo prazo outras informações que são relacionadas 

àqueles estímulos do ambiente em que estamos prestando atenção. Nesse momento 

a mágica acontece. Quando raciocinamos, as informações novas e as antigas 

começam a se conectar dentro da memória de trabalho. Este processo será repetido 

algumas vezes, ou seja: você recebe os estímulos; traz os mais interessantes para 

sua memória de trabalho; raciocina sobre eles. Cada vez que isso acontece, as 

conexões entre as informações novas e antigas se fortalecem, até que aquilo que 

antes era informação nova torna-se informação conhecida, e passa a fazer parte da 

nossa memória de longo prazo. Em outras palavras, agora você passou a “saber” 

aquilo que antes você não sabia! A partir daí, sua memória de trabalho está liberada 

para receber novas informações e processar novas aprendizagens. O segredo está 

em misturar as informações novas que chegam com aquelas que já estavam na sua 

memória de longo prazo!
103  (grifos nossos) 

 

De acordo com Vieira (2015), é na região da memória de longo prazo que estão as 

informações e as lembranças que só permaneceram presentes devido a alguma emoção e 

sentimento associado. Verifica-se, assim, a natureza seletiva do cérebro: ele escolhe o que 

parece ser mais importante, guardando a informação em dois estágios: (i) na memória de 

trabalho (ao se ouvir uma palavra, cheirar um aroma, experimentar um sabor, tocar uma 

textura e olhar uma imagem, pode-se ser capaz de recuperar o som, o aroma, o sabor, a textura 

e a imagem durante alguns segundos apenas); (ii) na memória de longo prazo (ao se realizar 

                                                           
103

  Disponível no vídeo Mais aprendizagem: http://www.maisaprendizagem.com.br/como-o-cerebro-aprende/. 
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sempre novas conexões entre os neurônios – células especializadas na comunicação –, as 

informações podem se tornar em conteúdo de aprendizagem). 

A própria estrutura do cérebro se modifica sutilmente cada vez que é empregado um 

novo fato à memória de longo prazo
104

. Ele funcionaria, portanto, como uma folha de papel 

onde se podem fazer várias marcas. O documentário Os segredos do cérebro humano
105

 

ensina que quanto mais o cérebro é usado, formando associações, mais ele vai se definindo; 

no entanto, os dados que não se conectam, isto é, que não formam conexões neurais, acabam 

sendo eliminados. 

A abordagem feita acerca do cérebro – na sua relação com os estímulos sensoriais – 

reforça a tese de que as atividades multissensoriais, devido ao trabalho com estímulos que 

evocam a memória sensorial e afetiva do aluno-leitor, podem contribuir para a retenção do 

conteúdo estudado; ajudando na produção de associações e inferências importantes para o 

processo de compreensão e interpretação de textos.  

 

4.2.1 O que pode a Audição?  

 

O mundo é cheio de sons e barulhos. Mas, segundo Ackerman (1996, p. 224), o que é 

chamado de som é, na verdade, o avanço ondular e o recuo de uma onda de moléculas de ar, 

desencadeadas pelo movimento de qualquer objeto, grande ou pequeno, que se expandem em 

todas as direções. Essas ondas sonoras entram na cavidade auditiva, fazendo vibrar a 

membrana timpânica e, simultaneamente, enviando essa vibração para os menores ossos do 

corpo (martelo, bigorna e estribo), os quais amplificam os sons em 22 vezes o seu volume. 

Esses ossículos fazem vibrar uma região chamada cóclea, em cuja forma de concha será 

agitado um líquido interno chamado de humor aquoso. Os nervos auditivos (neurônios 

receptores) que estão ligados à cóclea receberão o estímulo que será traduzido pelo sistema 

nervoso central.  

O nervo auditivo, também chamado de nervo acústico, localiza-se no neocórtex 

cerebral, região bem próxima dos ouvidos – essa proximidade, de acordo com Moreno (2004, 

p. 121), faz os estímulos auditivos chegarem mais rápido ao cérebro do que os visuais. Assim, 
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sem o córtex cerebral, que identifica a origem dos sons, organiza-os e os torna inteligíveis, 

haveria uma confusão sonora no cérebro.  

Faz-se necessário notar, com Ackerman (1996, p. 236), que a forma das orelhas, 

também chamada de pavilhão auditivo, é tão individual como uma impressão digital; e suas 

dobras ajudam a aprimorar o senso de direção, a amplificar algumas frequências e a diminuir 

outras. A autora explica que a existência de duas orelhas torna mais fácil a localização de um 

som – da mesma maneira que dois olhos permitem a percepção de profundidade. Moreno 

(2004, p. 122) diz que essa capacidade de localização – e também de equilíbrio – do órgão 

auditivo pode ser potencializada em até 20.000 Hz se, a cabeça se mover na direção de onde 

vem o som. Essa capacidade de localização é possível devido a um processo chamado de 

reverberação ou eco-localização. O som propagado desloca-se pelo ar, atingindo diferentes 

pontos. Cada vez que o som se depara com um anteparo, este reflete o som para o meio, 

dando a impressão de eco. “Assim conseguimos distinguir se o locutor que propagou o som 

está perto ou se está longe do receptor, daquele que o ouviu”. (NOVATO et al., 2013). 

MORENO (2004, p. 121-123) trata a audição como “um sentido social, porque os 

estímulos podem ser compartilhados por várias pessoas ao mesmo tempo, permitindo, assim, 

o relacionamento com a natureza e com outros homens”. Nota-se, portanto, que a percepção 

auditiva pode contribuir para a interação social e o desenvolvimento da cognição humana. 

Ackerman (1996, p. 215-217) afirma que “o som da voz nos traz a linguagem, que agita os 

pensamentos”. Portanto, o som ajuda os indivíduos a interpretar, comunicar e expressar o 

mundo ao seu redor, mas para isso, é preciso compreender os incontáveis signos sonoros à sua 

disposição.  

No entanto, sabe-se que nem todos os sons são audíveis; por exemplo, raramente se 

consegue ouvir o funcionamento interno do corpo, a não ser por meio de estetoscópios e 

aparelhos de ultrassonografia. Por outro lado, “quando estamos num salão repleto de pessoas 

falando alto, somos capazes de superar todo aquele ruído para ouvir uma conversa entre nosso 

marido e uma estranha tentando seduzi-lo” (ACKERMAN, 1996, p. 224). Essa capacidade de 

decompor os componentes sonoros e distinguir um som de outro, uma voz de outra, é 

exemplificada por Moreno (2004, p. 123): “ainda que uma flauta e um clarinete toquem a 

mesma nota, o som de cada instrumento soará diferente no cérebro”. Meyer (2002, 51-52) 

acrescenta que essa decomposição sonora corresponde à atividade cerebral que traduz a 

frequência, a intensidade e as características das ondas sonoras em termos de altura, volume e 

timbre.  
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Ackerman (1996, p. 224) demonstra que os sons cativam tanto os seres humanos que 

eles adoram ouvir palavras rimadas. Às vezes, continua a autora, preferem-se palavras que 

soem exatamente de acordo com seu significado, no equivalente auditivo de um trocadilho: 

“silvo, sussurro, pio, deslize, balbucio, baque, chiado. A palavra murmúrio, por exemplo, 

obriga-nos a murmurar ao dizê-la. Os gregos chamaram esse fenômeno de onomatopeia”.  

O corpo humano reage de formas diferentes ao contato com determinados sons. No 

caso da música, por exemplo, Ackerman, reconhece o seguinte: 

A música, que é o perfume da audição, surgiu provavelmente com a finalidade de 

despertar grupos de pessoas. Os tambores fazem imediatamente o coração disparar; 

um trompete é capaz de transportar as pessoas em carruagens de sons. A música 

também induz à ação – atividade física, trabalhos manuais. O dado curioso da 

música é que, mesmo sem conhecer os seus tons, a compreendemos e reagimos a 

ela. Uma passagem musical pode nos fazer chorar, ou causar uma agitação em 

nossa pressão arterial. A música ondula e suspira, agita-se ou acalma-se e, nesse 

sentido, comporta-se tão semelhantemente às nossas emoções, que frequentemente 

parece simbolizá-las, espelhá-las, comunicá-las aos outros, libertando-nos, assim, 

da elaborada inconveniência e inadequação das palavras. A música é uma 

linguagem que comunica a experiência. Escutamos a música com nosso corpo, 

nosso sistema nervoso e suas principais funções da memória paralelas em série. 

Escutamos com nossos corpos. Realmente é muito difícil ficarmos parados quando 

ouvimos música – nossos pés começam a balançar, nossas mãos movem-se, 

pegamos uma vareta invisível, ou giramos em movimentos de dança. Uma nota 

musical é somente o ar pulsando, estimulando os órgãos da audição. Quando 

palavras e música se encontram em uma poesia ou em uma canção, cada uma delas 

intensifica o efeito da outra e nossas emoções são desencadeadas. Necessitamos da 

música para nos fornecer emoções rápidas e relevantes. A música parece produzir 

estados emocionais específicos compartilhados por todas as pessoas e, como 

resultado, permite que comuniquemos nossas emoções mais íntimas sem que 

tenhamos que mencioná-las ou defini-las por meio de uma rede de palavras. Nossas 

pupilas dilatam-se e nosso nível de endorfina sobe quando cantamos; a música 

toma conta de todo o nosso corpo. (ACKERMAN, 1996, p. 216-261, grifos nossos) 
 

O tipo musical está associado ao ritmo, timbre e frequência sonora. Essas 

características fazem com que a onda sonora vibre de formas diferentes na membrana 

timpânica. Logo essas vibrações chegarão ao nervo auditivo de maneiras diferentes, e que, por 

conseguinte, transmitirão essa informação para o sistema nervoso central. Dependendo do tipo 

de música, e se este for do agrado de quem a ouve, hormônios do prazer (da alegria) ou do 

estresse (tristeza, irritação, etc.) serão produzidos pela hipófise e liberados na corrente 

sanguínea, transmitindo as sensações e emoções para todo o corpo. A autora dá, ainda, uma 

interessante explicação para os sons que costumam irritar o corpo humano: 

[...] os barulhos que nos irritam são sons altos e agudos o bastante para causar 

danos ao ouvido, como o do motor do dentista, que parece atingir os ossos, ou o 

som produzido quando alguém arranha o quadro-negro com as unhas. Tantas 

pessoas mundo afora sentem a mesma coisa a respeito do quadro-negro que os 

neurologistas acreditam que deva ser alguma relíquia de nossa evolução, quando 

gritos agudos de terror alertavam-nos contra os perigos; ou talvez seja pela 

semelhança com o ruído produzido pelas unhas de algum predador sobre a rocha 

atrás de nós. (ACKERMAN, 1996, p. 229-230) 
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Durante a pesquisa sobre as potencialidades auditivas do corpo humano, procurou-se 

observar também se essa habilidade tem sido valorizada como recurso capaz de potencializar 

a captação na leitura dos textos que circulam fora da escola. Notou-se, por exemplo, que, ao 

longo do ano de 2017, as telas de cinema apresentaram peças publicitárias nas quais se 

anunciava o avanço das pesquisas na área de captação cinematográfica. Um dos anúncios 

veiculados intitulou-se Hear the hole Picture HD: Dolby Atmos
106

; nele, divulgava-se a nova 

versão de som surround desenvolvida pela Dolby Laboratories (E.U.A.)
107

. Com expressões 

do tipo “experiência fantástica”; “natural e realista”; “de tirar o fôlego”; “som que você pode 

sentir
108

” – dentre outras – o anúncio procurou enfatizar o avanço de uma tecnologia capaz de 

levar o espectador a captar, através da audição, diferentes dimensões sonoras – que, muitas 

vezes, passam despercebidas durante a exibição de um filme – e levá-lo a uma maior 

interação com a história apresentada.  

De acordo com o que foi exposto, pode-se dizer que, na sua função biológica, o órgão 

da Audição, juntamente com o cérebro, é capaz de amplificar os sons, organizá-los e 

identificá-los; além de construir o senso de equilíbrio e de localização espacial do corpo.  Já 

na sua função social, ele favorece as interações humanas, as experiências empíricas com o 

mundo dos sons e o acesso aos sentimentos e à memória afetiva. 

 

4.2.2 O que pode o Olfato?  

 

O olfato foi o primeiro sentido a se desenvolver, e de forma tão bem-sucedida que, 

com o tempo, a pequena bolha de tecido olfativo no alto dos filetes nervosos transformou-se 

no cérebro (ACKERMAN, 1996, p. 42). De acordo com Moreno (2004, p. 92), quando o 

homem primitivo ainda andava de quatro, o olfato tinha primazia sobre o sentido da visão, 

porque era com sua sensibilidade olfativa que ele dirigia seu comportamento e tomava 

decisões.  

Hoje, a área cerebral, encarregada de processar os estímulos olfativos, é bem menor do 

que a que se dedica aos outros sentidos. Moreno (2004, p. 92) diz que, apesar do tamanho 
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projeção.  
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reduzido, os sensores do olfato chegam ao cérebro mais rapidamente do que os sensores dos 

demais órgãos. Ackerman descreve esse curto trajeto por meio do seguinte exemplo:  

Quando levamos uma violeta ao nariz e inalamos, as moléculas do odor penetram a 

cavidade nasal seguindo até a parte posterior da ponta do nariz, onde são absorvidas 

pela mucosa que contém as células receptoras, dotadas de pelos microscópicos 

chamados cílios. Cinco milhões dessas células disparam impulsos ao centro olfativo 

do cérebro. (ACKERMAN, 1996, p. 31) 

 

Assim como a violeta, tudo o mais que o homem cheira – pão, cebola, plástico, etc. – 

são, enfim, moléculas voláteis condutoras de diferentes mensagens conduzidas para dentro 

dele. Malnic (2008, p. 21) explica que essas moléculas que flutuam pelo ar e entram em nosso 

nariz são chamadas de odorantes. E acrescenta: 

Quando um determinado cheiro entra na cavidade nasal, ele ativa receptores 

proteicos localizados nos cílios dos neurônios olfativos, o que gera a produção de 

sinais elétricos nestas células. Estes sinais são levados para o bulbo olfativo e daí 

para diferentes regiões do cérebro, como o córtex olfativo, desencadeando a 

percepção e a discriminação dos cheiros. Os sinais olfativos são transmitidos 

também para o sistema límbico, responsável pelo desencadeamento de emoções e 

memórias. Alguns cheiros fazem com que o sistema límbico ative o hipotálamo – 

região do cérebro que regula a temperatura corporal, sede, apetite, sono e outros.  

Outra região que pode ser ativada por cheiros é o hipocampo – região do cérebro 

com papel central no processamento de memórias. Um cheiro específico pode 

desenterrar memórias de nossa infância ou de experiências que foram 

emocionantes, sejam boas ou ruins. O cheiro de uma maionese estragada que causa 

indigestão poderá deixar uma memória que nos acompanhará por vários anos, e que 

nos impedirá de comer qualquer prato, por mais delicioso que seja, que contenha 

maionese. (MALNIC, 2008, p. 18-19, 48-49, grifos nossos) 
 

Vê-se, assim, o quanto o olfato está intimamente ligado às regiões do cérebro 

envolvidas com a afetividade. É por isso que determinados odores conseguem alcançar as 

regiões mais profundas do cérebro, evocar memórias e deflagrar emoções. O olfato é, 

portanto, muito importante para a manutenção dos registros afetivos do homem. 

Sabendo-se com Malnic (2008, p. 17) que a maioria dos tipos de neurônios 

encontrados no cérebro não pode ser regenerada – ou seja, quando são destruídas, não podem 

crescer novamente –, por que será que justamente os neurônios olfativos seguem um caminho 

contrário? Segundo a autora, “se eles forem danificados, em um mês ou dois novos neurônios 

serão formados”. É provável que essa característica do órgão olfativo esteja intrinsecamente 

ligada à sobrevivência afetiva e ao desenvolvimento emocional do ser humano
109

, fatores 

primordiais para a interação intersubjetiva entre os indivíduos. Como declara Moreno (2004, 

p. 97): “desde que nascemos somos atravessados por registros olfativos que vão se 
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  De acordo com o documentário “O corpo humano: paladar e olfato”, o sistema límbico do cérebro é o banco 
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acumulando em nossa pele como um código cifrado de nossa sensibilidade pessoal”, tanto 

que, para Ackerman (1996, p. 25-41), uma imagem ou um determinado som pode desaparecer 

rapidamente da memória, mas dificilmente se esquecerá de um cheiro. Por isso, certas 

lembranças somente são acessadas pelo olfato, o que faz com que “cada um de nós possua 

suas próprias memórias aromáticas” (MORENO, 2004, p. 92-96). O autor lembra que esse 

sentido consegue despertar associações e analogias de todo o tipo.   

A norueguesa Sissel Tolaas dedica-se a catalogar aromas e a divulgar a importância 

que o olfato tem na vida humana. Segundo ela, o olfato interfere no modo como o mundo é 

percebido: “Nossa sociedade é dominada pelo visual. Não somos estimulados a usar o nariz a 

não ser para respirar. Mas quando cheiramos, imediatamente ativamos o nosso 

inconsciente”
110

.  

Ackerman afirma que “não é tarefa fácil descrever um cheiro”:  

Quando usamos palavras, tais como esfumaçado, sulfuroso, floral, de frutas, doce, 

descrevemos os aromas em função de outras coisas (fumaça, enxofre, flores, frutas, 

açúcar). Por isso possuímos a tendência de descrever a sensação que nos provocam: 

alguma coisa cheira desagradável, intoxicante, enjoativa, agradável, deliciosa, 

estimulante, revoltante. (ACKERMAN, 1996, p. 28) 

 

 

Ackerman (1996, p. 32) sugere que os cheiros podem ser agrupados em algumas 

categorias básicas, como, por exemplo, cores primárias: mentolado (hortelã), floral (rosas), 

etéreos (peras), almiscarado (almíscar), resinoso (cânfora), desagradável (ovo podre) e acre 

(vinagre). Mesmo que seja quase sempre muito difícil descrever o cheiro de alguma coisa para 

alguém que nunca o tenha sentido, “como, por exemplo, o cheiro das páginas de um livro, o 

olfato é extremamente preciso” (ACKERMAN, 1996, p. 26).  

Comer é uma festa para todos os sentidos: olhar o alimento; saboreá-lo; cheirá-lo; 

tocá-lo; no entanto, os protagonistas dessa comemoração são o olfato e o paladar. “90% do 

que sentimos como gosto é, na verdade, cheiro. O olfato é 10.000 vezes mais sensível que o 

paladar. É ele que dispara o processo gustativo”
111

. 

As células humanas, receptoras de cheiros, estão em menor número do que as de 

muitos animais, como o coelho; no entanto, Moreno (2004, p. 92) esclarece que “nossas 

células olfativas são capazes de identificar milhões de odores diferentes, desde que não 

estejam mesclados”. Essa capacidade olfativa de distinguir diversos paladares é confirmada 
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por Malnic (2008, p. 67). Para ela, muitas pessoas pensam que é a língua que determina todos 

os sabores dos alimentos, mas ela é capaz de reconhecer apenas seis tipos: o amargo, o doce, 

o ácido, o umami, o salgado e o azedo
112

. Portanto, grande parte do gosto dos alimentos 

depende mesmo do seu cheiro: “Se bebermos vinho quando estamos gripados, verificaremos 

que ele tem sabor de água [...]. Isso significa que tudo o que podemos chamar de sabor é, na 

realidade, odor” (Ibid, p. 67). Isso ocorre porque a anatomia do sistema olfativo é ligada 

diretamente à anatomia do sistema gustativo. Existe uma glândula nas fossas nasais chamada 

de pituitária que, quando é estimulada por um aroma, envia informações químicas pelos 

neurônios associados para as glândulas salivares presentes na cavidade bucal. Esse processo 

pode ser comprovado quando o indivíduo, ao sentir o aroma de uma comida, percebe sua boca 

salivando instantaneamente.  

Por fim, falta ressaltar que os cheiros estimulam o aprendizado e a retenção do 

conteúdo estudado. Sobre essa questão, Ackerman (1996, p. 32) traz uma interessante 

experiência protagonizada por um professor: “Morris narra que quando as crianças receberam 

informações olfativas junto com uma lista de palavras, essa lista era lembrada mais facilmente 

do que uma outra que tivesse sido dada sem suportes olfativos”. O neurobiólogo Ivan Araújo, 

durante seu doutoramento na Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou como estímulos 

olfativos quimicamente idênticos podem gerar respostas diferentes em função de um segundo 

estímulo externo, como uma palavra
113

. Ele tentou mostrar que um estímulo olfativo pode 

gerar construções imaginárias mais amplas e sensíveis quando conjugado com outro estímulo 

externo. Isso comprova a possibilidade de se conjugar a capacidade olfativa – e, por que, não, 

também auditiva, gustativa, táctil e visual – do aluno com a sua capacidade linguístico-

discursiva para ler textos escritos.  Portanto, quando utilizados de acordo com objetivos 

pedagógicos bem definidos, os estímulos olfativos assim como os demais estímulos, podem 

contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da cognição e da sensibilização 

humana, principalmente nas aulas de leitura.  

Durante a pesquisa sobre as potencialidades olfativas do corpo humano, procurou-se 

observar também se essa habilidade tem sido valorizada como recurso capaz de potencializar 

a captação, na leitura dos variados tipos textuais produzidos fora da escola. Notou-se, por 

exemplo, que o foco na potencialização de estímulos sensoriais para captação do público-alvo 
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há anos vem impulsionando cientistas japoneses a desenvolver um aparelho de televisão 

capaz de transmitir odores. Em 15/03/2009, o programa Fantástico (Rede Globo) apresentou 

uma matéria intitulada “Japão testa televisão com cheiro
114

”, mostrando as pesquisas 

realizadas na escola de engenharia do Instituto Tecnológico de Tóquio. O objetivo era 

conseguir transmitir pela TV, por exemplo, a imagem de um prato bonito, colorido, apetitoso 

e, ao mesmo tempo, o seu cheiro; assim, os cientistas acreditavam na possibilidade de se 

produzir água na boca de quem assistisse à TV – uma forma, portanto, de proporcionar ao 

corpo humano experiências sensoriais o mais concretas possível. Ainda não se sabe se tal 

equipamento já foi inventado, mas acredita-se que isso seja possível no futuro. De qualquer 

modo, se constata, mais uma vez, o interesse do mercado multimídia em ampliar as 

experiências sensoriais a fim de proporcionar maior interação dos indivíduos com a 

comunicação midiática.   

Confirma-se, assim, que na sua função biológica, o órgão do Olfato, juntamente com o 

cérebro, é capaz de captar os cheiros, discriminá-los e evocar memórias e emoções. Já na sua 

função social, ele contribui para a sobrevivência afetiva e o desenvolvimento emocional do 

ser humano, além de também estimular o aprendizado e a retenção do conteúdo.  

 

4.2.3  O que pode o Paladar?  

 

A língua é um órgão muscular relacionado ao sentido do paladar, à deglutição dos 

alimentos e à formação dos fonemas da fala. De acordo com Ackerman (1996, p. 174), com a 

ponta da língua é possível sentir os gostos doces; os amargos, com a parte de trás; os azedos e 

ácidos, com as laterais; os salgados com toda a superfície, mas principalmente com a parte 

frontal; e o umami, que é proveniente do amido, na região central da língua As papilas para o 

gosto amargo ficam no final da língua, porque servem de defesa contra algum perigo, 

provocando o engasgo diante de alguma substância nociva, evitando que ela desça para a 

garganta. A autora diz ainda que “assim como só podemos cheirar algo quando começa a 

evaporar-se, só lhe sentimos o gosto quando começa a se dissolver em nossa saliva” 

(ACKERMAN, 1996, p. 176). Isso ocorre, porque, na região da língua encontramos glândulas 

salivares que, ao receberem o estímulo do alimento, se contraem liberando a substância 

salivar. Esta substância é formada por mais de 20 tipos de enzimas que degradam o alimento 

já na boca, trazendo essa sensação de dissolver o alimento. 
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Vistas através de um microscópio eletrônico, as papilas gustativas humanas 

assemelham-se a vulcões marcianos. No interior de cada uma delas, umas 50 células 

gustativas enviam informações a um neurônio que alertará o cérebro. As substâncias químicas 

presentes nos alimentos se dissolvem quando entram em contato com a saliva e chegam a 

esses poros presentes na língua. A maior parte do paladar não acontece no centro da língua, 

pois existem ainda papilas gustativas incidentais no palato, na faringe e nas amígdalas, que se 

agarram nas paredes úmidas e pegajosas da caverna bucal
115

.  

O paladar pode estar relacionado ao gosto produzido pelos alimentos com o auxílio da 

língua; mas pode estar relacionado também ao gosto estético, ou seja, ao modo de se sentir e 

avaliar as coisas ao redor. É por isso que se costuma dizer: Não é do meu gosto (MORENO, 

2004, p. 164-165). Algumas pessoas são mais sensíveis ao gosto azedo; as que gostam muito 

de sal têm saliva mais salgada. Ackerman (1996, p. 177) explica que as salivas das pessoas 

diferem entre si, de acordo com o tipo de alimentação, com o fato de fumarem ou não, a 

hereditariedade e, talvez, até mesmo o estado de espírito (ACKERMAN, 1996, p. 177).  

Ainda segundo Ackerman (1996, p. 175), “a distinção entre as substâncias doces e 

amargas é tão essencial às nossas vidas que invadiu nossa linguagem”. por exemplo, se uma 

pessoa é muito carinhosa, amável e educada, é comum que ela seja tratada como “um doce de 

pessoa”; mas se alguém está atravessando uma fase muito triste, lidando com um grande 

problema pessoal, pode-se dizer que ele está passando por um momento muito amargo.    

O paladar é extremamente social. Se alguém quiser dar a algum acontecimento um 

significado especial, provavelmente algum alimento será oferecido. Ackerman (1996, p. 161) 

confirma que muitos atos de sociabilidade realizam-se em torno de uma mesa: amor, amizade, 

negócios, etc. É nesse aspecto que o paladar, para Moreno (2004, p. 164), favorece a 

percepção íntima e subjetiva dos seres, exigindo contato e permitindo uma experiência 

individual e única. Essa necessidade de contato do sentido do paladar levou Ackerman (1996, 

p. 162) a defender que ele é o sentido da intimidade, pois não se pode sentir o gosto a 

distância: “o gosto que sentimos das coisas, assim como a composição exata de nossa saliva, 

pode ser tão individual quanto nossas impressões digitais”.  

O paladar age em consonância com outros sentidos, pois o sabor de um alimento inclui 

textura, cheiro, temperatura, cor, odor e, às vezes, até o som (ACKERMAN, 1996, p. 178). A 
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autora diz que, “como criaturas sonoras, gostamos quando alguns alimentos tilintam em nossa 

audição mais do que outros”. Ainda sobre a relação entre o paladar e o som,   

[...] nossa preferência por alimentos crocantes, como a cenoura, praticamente sem 

sabor, se deve ao fato de que ela nos oferece muito barulho e movimentos bucais. 

Os engenheiros de alimentos, mágicos da persuasão sutil, criam produtos de 

maneira a atingir o maior número possível de nossos sentidos: “Temos uma atração 

por alimentos barulhentos, como a batata frita. O ataque selvagem que fazemos ao 

saco plástico de batatas fritas e a dificuldade que temos para rasgá-lo é exatamente 

o que os fabricantes desejam que façamos.” (DAVID BODAINS apud 

ACKERMAN, 1996, p. 178) 
 

Além da experiência fisiológica, o paladar pode proporcionar experiências afetivas 

que remontam as lembranças da infância. Alguns ensaístas garantem que o paladar é condição 

sine qua non para a sensibilidade e a inteligência (MORENO, 2004, p. 164); talvez porque a 

variedade de experiências adquiridas com o passar da idade, inclusive com viagens, consiga 

dar ao paladar novos matizes gustativos. A atração por alguns sabores é inata, mas pode estar 

fortemente modulada por padrões culturais apreendidos ao longo da vida (MORENO, 2004, 

p. 161). Com o tempo, aprende-se, por exemplo, que o chocolate é um alimento altamente 

ligado ao emocional. Ele possui compostos químicos que reproduzem a sensação de bem-estar 

tão comum quando se está apaixonado; que o café é um excitante natural capaz de dar um 

choque no sistema nervoso; que pratos servidos com molhos apimentados excitam as papilas 

gustativas; e os que são servidos com molho aveludado as acalmam. Ackerman (1996, p. 189) 

conclui que, no fundo, o cérebro é uma indústria química, e os alimentos são substâncias 

químicas altamente complexas: “nem sempre comemos os alimentos pelo gosto que têm, mas 

muitas vezes, pela sensação que nos provocam”.  

Durante a pesquisa sobre as potencialidades gustativas do corpo humano, procurou-se 

observar se essa habilidade tem sido valorizada como recurso capaz de potencializar a 

captação na leitura de textos produzidos fora da escola. Notou-se, por exemplo, que a marca 

de biscoitos Mabel lançou, em 2017, para a sua série Delícias caseiras, um biscoito com 

sabor de bolinho de chuva. O fabricante sabia que, em certas regiões brasileiras, é muito 

comum as pessoas gostarem de degustar bolinhos de chuva em dias chuvosos. Além disso, 

por ser, há muito tempo, uma das receitas mais preparadas pelas mães e avós, o objetivo do 

fabricante foi levar os consumidores a uma viagem gustativa ao seu tempo de infância.  

Para mostrar a forte ligação do paladar com a memória, a Knorr apresentou a seguinte 

experiência por meio de um vídeo lançado na internet: a marca produziu uma pegadinha com 

uma menina que vive no Alasca, longe da família. Foi entregue a ela um prato de comida e, 
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sem saber de nada, a menina adivinhou que ele tinha sido feito pela mãe. No desfecho, a mãe 

apareceu de surpresa, e deixou o público emocionado
116

.  

Esse investimento no sentido do paladar, como ferramenta estratégica de marketing, é 

também demonstrado por Freitas (2012, p. 20-21), em relação às ilhas de degustação 

oferecidas gratuitamente ao consumidor nos supermercados. O objetivo é levar o cliente a 

experimentar, por exemplo, a amostra de uma nova receita de bolo, um novo sabor de suco, 

etc. Malnic (2008, p. 94-95) reforça que o sucesso das pesquisas sobre os efeitos dos 

estímulos sensoriais na tomada de decisão do cliente continua gerando grande impacto, “pois 

para o consumidor, os sabores e os aromas determinam a escolha deste ou daquele produto”. 

É possível constatar, assim, que o mercado alimentício também está interessado em conectar a 

marca comercial ao público-alvo, via estímulos gustativos.    

Confirma-se, assim, que na sua função biológica, o órgão do Olfato, juntamente com o 

cérebro, é capaz de identificar e diferenciar o sabor dos alimentos; além de detectar 

substâncias nocivas presentes na língua, evitando que elas entrem no organismo. Já na sua 

função social, ele ajuda a estreitar as relações humanas; dá significado emocional ou 

simbólico aos alimentos; e possibilita o acesso a memórias gustativas, principalmente, as da 

infância.    

 

4.2.4   O que pode o Tato?  

 

Moreno (2004, p. 21-38) explica que, graças ao desenvolvimento do dedo polegar que 

transformou sua mão num grampeador, um certo macaco pôde, um dia, pegar uma pomba e 

cozinhá-la. Esse fato é considerado pela ciência como um importante marco dentro da escala 

de desenvolvimento cerebral do primata que, depois, tornou-se um exímio fabricante de 

armas
117

. Com o tempo, sua inteligência foi crescendo à medida que construía outros 

instrumentos; no entanto, ele ainda não tinha aprendido a acariciar suas obras, até que, ao 

caírem os pelos da palma das suas mãos, ele pôde passar, pela primeira vez, e com suavidade, 

a ponta dos seus dedos sobre uma certa superfície. Resultado: ele sentiu um prazer 
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indescritível. Por isso, diz-se que o momento sagrado da evolução humana é aquele em que a 

sensibilidade do ser humano começou a ser alimentada através do toque.  

Quando um indivíduo toca uma superfície, receptores localizados sobre a pele enviam 

sinais elétricos através dos nervos sensitivos, permitindo, de acordo com Moreno (Ibid, p. 21-

38) a percepção de sensações de toque, vibração, cócegas, pressão, calor, frio, como também 

de informações sobre a postura do corpo, o peso e o movimento dos músculos. Ackerman 

(1996, p. 95) esclarece que a sensação não acontece na parte mais externa da pele, mas na 

segunda, pois a camada superior da pele é morta; descasca com facilidade e é responsável 

pelo friso escuro deixado em torno da banheira e da piscina. Os nervos sensitivos, que captam 

as sensações, caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro, numa velocidade 

vertiginosa. De acordo com o documentário narrado pelo Dr. Dráuzio Varela
118

, “apesar de 

termos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, algumas áreas são mais sensíveis: 

mãos, face e boca – só na língua são, no total, 9 mil receptores”; é por isso que os bebês usam 

tanto a boca para explorar o mundo, estruturando-o mentalmente. No entanto, conforme 

Moreno (2004, p. 21), o sentido do tato, por ser mais desenvolvido nos adultos, faz com que 

estes não se lembrem com nitidez das suas primeiras experiências tácteis. 

Moreno (2004, p. 25) argumenta que nas mãos existem centenas de pequeninos ossos 

que se articulam para criar, acariciar, seduzir ou destruir. O autor lembra que, ao contrário do 

que se pensa, o tato não se reduz apenas às mãos; ele se estende a todo o corpo através da pele 

– o maior órgão do corpo humano. Além disso, “o tato não nos conecta apenas com o que está 

fora de nós; ele também nos transmite sensações procedentes do interior do nosso corpo – 

vísceras, músculos e articulações” (MORENO, 2004, p. 21-29).   

Para esse autor, o tato é o mais social dos sentidos; afinal, tocar e ser tocado são 

sinônimos de estar vivo (MORENO, 2004, p. 21). Apesar dessa necessidade de tocar e ser 

tocado, muitas partes do corpo ainda são tabus em diferentes culturas. Até no espaço escolar 

existem normas para os professores tocarem no aluno. Por outro lado, conforme Ackerman 

(1996, p. 154), o tato é também um instrumento de cura:  

O tato é um veículo de cura tão poderoso que procuramos profissionais do toque: 

médicos, cabeleireiros, massagistas, professores de dança, barbeiros, 

ginecologistas, manicures e pedicures, etc. O ato de acariciar nossos animais de 

estimação é calmante e tem efeito curativo. Criamos nossos filhos em uma 

sociedade não táctil e temos que compensar essa carência com criaturas não 

humanas. Primeiro com ursinhos de pelúcia, depois, animais de estimação. Tocar é 

tão terapêutico quanto ser tocado. (ACKERMAN, 1996, p. 152;154) 
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Seja qual for o ponto de vista adotado, sabe-se que o contato táctil pode proporcionar 

muitos saberes sobre as coisas: o tato é capaz de informar sobre a medida, a textura e a 

qualidade das coisas – sua suavidade, maciez, vigor, etc. –; a distância entre os objetos e até 

seu aspecto tridimensional. Além disso, há pesquisas que estudam a concretização de ideias 

abstratas a partir da percepção táctil. É comum dizer, por exemplo, que alguém tem o coração 

mole
119

. Ackerman (1996, p. 97-98) traz para essa questão linguística as metáforas 

relacionadas ao tato: 

Chamamos nossas emoções de sentimentos e ficamos mais satisfeitos quando 

alguma coisa nos toca. Os problemas podem ser espinhosos, ásperos, pegajosos. E 

a algumas pessoas podemos dizer não me toque. Deixar de encontrar alguém é 

perder o contato. (ACKERMAN, 1996, p. 97-98) 

 

Para além do fator linguístico, Moreno (2004, p. 22) chama a atenção para o fato de 

que o tato permite a conjugação simultânea de vários estímulos: “o músico que toca violão 

não olha para seus dedos, mas os coloca nas cordas certas, numa distância milimétrica entre as 

pontas dos dedos e a altura das mãos”. 

Ackerman (1996, p. 105) define o contato táctil como sendo 10 vezes mais forte do 

que o contato verbal; mesmo assim, trabalhar com o tato exige “concentração, silêncio e 

capacidade identificatória para resgatar a sensação que certos toques provocam ou 

provocaram um dia”. Isso significa que a memória também se alimenta de texturas. É por isso 

que, para Moreno (2004, p. 27), o sentido do tato, por ser um ativador de emoções, afeto e 

pensamentos, é capaz de levar alguém do máximo de prazer ao máximo de dor: “quando 

acariciamos certos objetos sonhamos e, enquanto sonhamos com o prazer que o tato produz, 

somos por ele criados
120

” (MORENO, 2004, p. 39).  

O tato raramente é objeto e objetivo de aprendizagem. Talvez porque, na ordem dos 

conhecimentos, o tato não possua nenhuma característica digna de ser mencionada. Para 

Moreno (2004, p. 26), o excessivo toque intelectualista do sistema educativo, que não se 

interessa pelo estatuto das sensações/sensibilidade, é responsável por isso.  No entanto, hoje 

se sabe que o processo de ensino-aprendizagem, que leva em conta os afetos, inclusive os que 

são gerados por afecções tácteis, tem mais chance de ser eficaz e duradouro.  

Durante a pesquisa sobre as potencialidades tácteis do corpo humano, procurou-se 

observar também se essa habilidade tem sido valorizada como recurso capaz de potencializar 
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a captação na leitura dos textos que circulam fora da escola. Notou-se, por exemplo, que tem 

crescido a produção de livros infantis com texturas, cujo objetivo é o de propiciar a interação 

entre o texto e o leitor através de diferentes experiências tácteis. São livros cujas histórias são 

contadas por meio de objetos como tecido, borracha não tóxica, feltro, plástico-bolha, 

algodão, lã colorida, lixa, esponja, etc.
121

.  De acordo com a Revista online Fortíssima
122

, os 

livros com texturas ajudam a aprimorar habilidades exigidas no seu cotidiano, como a 

memória, além de desenvolver a autonomia e a criatividade das crianças.  

Ainda no campo da leitura, encontrou-se a Coleção Adélia
123

, pensada pela 

empreendedora e designer Wanda Gomes para o público infantil, de 3 a 10 anos, com ou sem 

deficiência visual.  Ela cria livros que permitem uma legibilidade perfeita do texto em braille, 

mas também despertam outros sentidos “por meio da percepção de cores, contrastes, de 

sensações tácteis e olfativas com texturas e aromas”. No livro Adélia Cozinheira, por 

exemplo, a personagem prepara um café da manhã, uma surpresa para os pais. Ela corta uma 

banana; prepara torradas; pega o suco na geladeira. A última coisa que ela pega são flores 

para enfeitar a mesa, e essa ilustração tem um cheiro suave de flor. Wanda conta que nem 

todas as páginas têm esse diferencial, mas ela diz que o texto é feito de forma a levar o leitor a 

uma viagem sensorial que também é feita de lembranças: “Este volume estabelece uma 

relação especial com os sentidos olfato, visão e tato, pois o leitor, ao imaginar que está 

preparando uma refeição, pode evocar suas próprias lembranças, e não somente os cheirinhos 

que estão ali aplicados”.   

Confirma-se, assim, que na sua função biológica, o órgão do Tato, juntamente com o 

cérebro, é capaz de captar sensações de toque, vibração, pressão, calor e frio, além de 

informações sobre a aparência, o peso e a ação muscular do corpo humano. Já na sua função 

social, ele permite a sensação de existência através do toque; favorece as relações 

interpessoais por meio da caracterização dos objetos em termos de textura, peso e tamanho; e 

ajuda a ativar lembranças afetivas.  
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   Disponível em: http://www.pedagogia.com.br/projetos/texturas.php.  Acesso em: 20 mai. 2018. 
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 Disponível em: https://fortissima.com.br/2015/12/03/livro-sensorial-ajuda-exercitar-coordenacao-motora-

14748643/.  Acesso em: 18 mai. 2018. 
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4.2.5  O que pode a Visão?  

 

Um feixe luminoso passa pela córnea, dilatando a pupila; em seguida, chega ao 

cristalino e é projetado na retina, sob a forma de imagem. A imagem projetada na retina será 

encaminhada pelos nervos óticos até o cérebro, onde será processada. De acordo com o 

documentário O corpo humano: visão
124

, embora os olhos se concentrem numa determinada 

cena, é o cérebro que seleciona seus componentes, ou seja, é no cérebro que a imagem será 

interpretada. O sentido da visão depende também daquilo que Meyer (2002, p. 87) chama de 

“lembranças, associações, reconhecimento de formas, verificações e recortes” para que 

alguma coisa possa ser descrita em detalhes, como se fosse uma cascata de imagens. O autor 

explica que a construção de uma imagem visual passa por dois níveis de sensação:   

Num nível de sensação elementar, os neurônios da área cerebral visual são 

suficientes para construir uma imagem. No nível de uma sensação mais refinada, a 

edificação de uma imagem visual requer a cooperação de outras capacidades 

cerebrais, da memória e da emoção. (MEYER, 2002, p. 50-51, grifos nossos) 

 

Essa característica do órgão da visão é confirmada por Smith (2003): “o que vemos, na 

verdade, não é a realidade e, sim, uma parte dela; grande parte é completada por informações 

que já temos armazenadas no nosso cérebro”. Constata-se, assim, a importância dos registros 

mnemônicos produzidos pelas experiências visuais do corpo. 

Moreno (2004, p. 47) lembra ainda que os olhos nunca fixam por muito tempo o 

mesmo ponto. Ele diz que “a técnica de cortes de cenas de um filme procura reproduzir esse 

olhar”. Essa observação é compartilhada por Ackerman (1996, p. 276) para quem o olho 

funciona semelhantemente a uma câmera: “na verdade, inventamos câmeras que funcionam 

de forma semelhante aos nossos olhos”.  A respeito dessa incapacidade de o olho humano 

fixar longamente o mesmo referente, Smith declara o seguinte: 

Temos a ilusão de nossos olhos sempre olham de forma fixa para os objetos, mas 

nossos olhos estão sempre vibrando, mesmo que involuntariamente. Isso acontece 

para que diferentes células receptoras focalizem um mesmo objeto, reduzindo o 

esforço da retina. De fato, se anularmos esse efeito, toda a nossa percepção é 

prejudicada e o objeto começa a perder suas características diante de nós. (SMITH, 

2003). 

 

Para Moreno (2004, p. 62), a visão é um sentido social, porque as imagens podem ser 

compartilhadas por várias pessoas além do sujeito que as vê. “É, principalmente por meio da 

visão que podemos julgar e entender o mundo, afinal, 70% dos receptores dos sentidos do 
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corpo humano está localizado nos olhos”. Portanto, a visão pode ajudar a definir, objetiva 

e/ou subjetivamente o mundo. Para Moreno (Ibid, p. 62), a leitura subjetiva decorre de 

lembranças afetivas àquilo que se vê. Não é à toa que a psicologia das cores busca entender 

como o cérebro identifica e transforma as cores em diferentes sensações
125

. Ackerman (1996, 

p. 296-319) confirma: “aquilo que a gente vê afeta nosso estado de espírito, acelera nosso 

ritmo cardíaco, faz nossas pupilas aumentarem”. Em termos spinozistas, seria dizer que aquilo 

que os olhos veem pode aumentar ou diminuir a potência de agir e pensar. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que, embora a visão seja um importantíssimo 

canal de interação entre o homem e o mundo, é com os olhos fechados que muitas dessas 

interações ocorrem. Por exemplo: é comum as pessoas fecharem os olhos para orar a Deus; 

beijar o ser amado; se lembrar de alguém ou de alguma situação especial; resgatar o detalhe 

minucioso de um objeto; cheirar um alimento, etc. Moreno explica que isso acontece, porque 

[...] quando quero me concentrar em algo, minha visão é intensiva: fecho meus 

olhos para sentir mais intensamente, com mais detalhes (matizes e especificações 

sutis) o que vi, e estou vendo, com os olhos fechados. Já quando estou na defensiva, 

mantenho uma visão periférica, abro bem os olhos. (MORENO, 2004, p. 64) 

 

Isso significa que é possível “ver” – Deus, cenas, pessoas, objetos, alimentos, etc. – 

com os olhos da mente; é possível, portanto, imaginar: 

Com nossos olhos mentais, onde vive a imaginação, conseguimos ver o rosto do ser 

amado, sentir o sabor de um beijo. Sentimos uma onda de emoção. A imagem 

visual é uma detonadora das emoções. Uma fotografia pode fazer-nos pensar numa 

guerra, num ato heroico. Olhando uma encosta cheia de grama podemos pensar no 

cheiro da grama, de sua textura quando úmida. Assim, quando vemos um objeto, 

toda a península de nossos sentidos acorda para louvar a nova visão. 

(ACKERMAN, 1996, p. 333, grifo nosso) 
 

Cabe ressaltar que as imagens a que Ackerman se refere correspondem à definição de 

imagem mental em Charaudeau
126

, isto é, uma criação do espírito, uma evocação cognitiva 

que pode, ou não, ser representada por um suporte material. A imagem material, ao contrário, 

só consegue existir se for representada por um suporte material que a localize no espaço e no 
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tempo. Assim, para esse linguista, a imagem mental é criação e evocação; e a imagem 

material, recriação e representação.  

Ackerman (1996, p. 274) chama a atenção também para o fato de que até a linguagem 

está baseada em imagens: “quando comparamos uma coisa à outra, confiamos em nossa visão 

para capturar a ação ou o estado de espírito”. Exemplos como “ele estava mais perdido do que 

cego em tiroteio”; “meu pensamento é um rio subterrâneo”; e “eu sou a mosca que pousou na 

sua sopa” (verso da canção Mosca na sopa, gravada por Raul Seixas em 1973) ratificam a 

participação das imagens visuais nas construções linguísticas.  

No caso das palavras, que são formas de representação visual de imagens mentais, 

Moreno (2004, p. 4) alerta que “não é fácil orientar-se no mundo dos livros seguindo 

unicamente o critério da visão”. O autor está se referindo ao objeto-livro que, para ele, precisa 

ser acessado por todos os sentidos do corpo do leitor, e não apenas pelo sentido da visão. A 

proposta de Moreno se aproxima da proposta desta tese, a de formular estratégias de mediação 

em leitura do texto verbal a fim de ativar todos os sentidos do corpo do aluno, e não apenas 

sua capacidade visual, bem como suas memórias afetivas. A diferença é que, aqui, o objeto de 

referência não é o livro em sua materialidade tridimensional, mas o texto literário. 

Durante a pesquisa sobre as potencialidades visuais do corpo humano, procurou-se 

observar também se essa habilidade sensorial tem sido valorizada como recurso capaz de 

potencializar a captação na leitura de textos produzidos fora da escola. Notou-se, por 

exemplo, que as salas de cinema oferecem opções de textos cinematográficos em 3D, 4D e 

5D. Buscando compreender essa classificação, foi encontrada, na Revista online Globo 

Ciência
127

, a seguinte explicação: os filmes 3D são assim denominados, porque passam a 

sensação de altura, profundidade e proximidade; os filmes 4D são os que combinam os efeitos 

do 3D com o movimentos motorizados da cadeira que ocorrem em sincronia com o filme; já 

um filme considerado 5D precisa incluir aroma, vento, fumaça, entre outros estímulos 

olfativos. De acordo com Freddy Zular
128

, em entrevista para essa revista, já está sendo 

desenvolvido o cinema 5I, no qual a pessoa participará do filme, fazendo com que a história 

vá tomando rumos diferentes graças à interatividade. Constata-se, assim, o crescente interesse 

do mercado audiovisual em proporcionar, ao seu público, diferentes experiências imersivas 

através de estímulos sensoriais.   
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Confirma-se, então, que na sua função biológica, o órgão da Visão, juntamente com o 

cérebro, é capaz de apreender, identificar e processar imagens – tarefas que dependem dos 

registros armazenados na memória de longo prazo. Já na sua função social, ele propicia trocas 

linguageiras mais interativas ao permitir que as imagens possam ser captadas e, portanto, 

compartilhadas, por um grande número de pessoas ao mesmo tempo; ele permite também que 

determinados estímulos visuais se transformem em sentimentos e memórias afetivas.  

Os breves relatos feitos ao final de cada seção sobre as potencialidades dos cinco 

sentidos objetivaram mostrar que diferentes áreas da interação humana já perceberam: a 

captação do texto depende da capacidade do leitor/ouvinte/telespectador para sentir sensações 

e sentimentos por meio de recursos sensoriais. É justamente essa capacidade para sentir que 

vem sendo estudada por diferentes veículos midiáticos; eles entendem que a interação com os 

textos, verbais e/ou não verbais, pode ser favorecida por estratégias de captação que partem 

dos cinco sentidos do corpo para chegar às memórias afetivas e, assim, potencializar a 

recepção da obra. No caso das aulas de leitura do texto verbal, por que não investir na 

capacidade do aluno-leitor para sentir sons, cheiros, sabores, texturas, imagens e, a partir 

desses estímulos, levá-lo a evocar emoções e memórias que o levem a uma maior 

sensibilização e maior interação com o texto literário?  

A preocupação com o desenvolvimento de recursos multissensoriais na produção e 

exibição de filmes, peças publicitárias, programas televisivos e livros infanto-juvenis 

aproxima-se da proposta defendida nesta tese: oferecer atividades de antecipação em leitura 

do texto literário, no que elas tangem à necessidade de potencializar, pelo viés do sensorial e 

da memória afetiva, o encontro do aluno com o texto.  
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5 METODOLOGIA 

 

São muitas as queixas docentes acerca da competência leitora dos alunos. Algumas 

delas circulam dentro e fora da escola como mantras ecoando frases do tipo: “os alunos não 

prestam atenção no texto”; “os alunos não se lembram do que leram”; “os alunos não sabem 

interpretar”. Nesta tese, acredita-se que todo esse lamento poderia ser representado pelo 

enunciado: “os alunos não se envolvem com o texto”. 

O ato de envolver-se é entendido como “implicar-se, confundir-se, misturar-se” 

(LAROUSSE CULTURAL, 1992, p. 426), ou seja, participar de algo intensamente. Por isso, 

no que tange às aulas de leitura, não basta mandar os alunos lerem o texto verbal; é preciso 

levá-los a se envolver com ele.  

Pensando nisso, e no fato de que o contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2015; 

2014) – mais especificamente, o contrato de leitura na escola – deve ser balizado pelo 

professor-mediador para que ele possa ser “assinado” (validado) pelos sujeitos desse ato, 

decidiu-se sugerir um conjunto de estratégias mediadoras a fim de preparar o aluno-leitor para 

a leitura propriamente dita, minimizando, assim, os problemas que costumam prejudicar o 

envolvimento discente com o objeto de leitura e, consequentemente, com os processos de 

compreensão e interpretação. 

Os sujeitos-alvo dessas atividades são alunos do Ensino Fundamental II, cuja 

peculiaridade etária pode favorecer uma maior flexibilidade de trabalho com temas que 

possam ser inferidos a partir de suas experiências multissensoriais concretas.  

Para a elaboração das atividades multissensoriais, serão utilizados os textos literários, 

pois apresentam características como linguagem bem trabalhada, temática mais sensível e 

signos motivados. Além disso, ele é caracteristicamente opaco devido às marcas 

plurissignificativas que o constituem. Assim, diante do texto literário, o aluno-leitor é 

convidado a experimentar um envolvimento com as palavras que depende não apenas da sua 

competência para decodificar as frases, mas, principalmente, da sua competência para senti-

las. É possível, então, que esse relacionamento possa ser estimulado por tarefas elaboradas 

com conteúdo não verbal, a fim de preparar os estudantes para se deixarem afetar pelo 

conteúdo verbal. Não é à toa que Feres (2011, p. 141) defende, além da construção do sentido 

intelectivo, a construção do “sentido-sensação (sensorial e emotivo), na qual se trabalha não 

apenas com a interpretação, mas com o sentimento (entendido como ato de sentir, feeling) do 

texto”. Martins (2006, p. 73), por sua vez, afirma que nos textos literários estão presentes os 
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elementos aos quais “podemos voltar inúmeras vezes, testando nossa memória, incitando 

nosso imaginário, deixando sentidos, emoções e pensamentos serem permeados pela 

variedade de significados que pode possuir uma única palavra”.  Por exemplo, se alguém diz a 

palavra “mar”, nessa palavra formam-se ondas, viajam barcos, nadam peixes e brilha o Sol 

(ou a Lua).  

 Por serem capazes de aguçar os sentidos e os sentimentos do leitor – conforme os 

graus de sensibilidade planejados pelo Eu comunicante – os literários são textos para serem 

saboreados.  Por isso, diferentemente dos textos não literários, cuja função principal é 

informar, os literários, se multissensorializados na pré-leitura, provavelmente terão mais 

condições de gerar nos alunos-leitores imagens estéticas importantes, aumentar seus graus de 

compreensão e interpretação, e estimular uma relação igualmente estética entre eles e o texto 

escrito. Esse relacionamento com o objeto de leitura pode ser estrategicamente planejado pelo 

professor-mediador para favorecer o avivamento das percepções sensoriais e da memória 

afetiva, potencializando, assim, a mente e a imaginação do aluno-leitor na produção de 

sentidos.  

Aliás, valorizar a imaginação foi o objetivo principal da última Campanha Leia para 

uma criança, do Banco Itaú, amplamente veiculada em 2018 por meio de diferentes suportes 

midiáticos, entre eles o próprio site da instituição financeira
129

. As peças publicitárias 

propagaram o slogan “Imaginar é o 1º. passo para uma criança ser o que quiser”, defendendo 

que a leitura de histórias pode estimular a imaginação do leitor; ajudá-lo a aumentar sua 

criatividade e, através dela, levá-lo a acessar um universo de possibilidades, inclusive na área 

profissional. Segundo a campanha, a leitura de histórias também é capaz de levar o leitor a 

compreender o mundo e as pessoas à sua volta, bem como a desenvolver a atenção, a 

concentração, a memória e o raciocínio.  

Outro motivo para a escolha do texto literário origina-se das seguintes palavras do 

escritor brasileiro Bartolomeu Campos de Queirós (2012, p. 87): “Diante do texto literário, 

todo leitor tem o que dizer. Ao tomar da palavra, o leitor se faz mais sujeito, em vez de apenas 

sujeitar-se”. É desse modo que se pretende tratar o texto literário, como um canal por meio do 
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Alguns deles estão disponíveis em: https://www.itau.com.br/crianca/ e em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZEPeVGVVYo.  Acessos em: 16 out. 2018. 
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qual o aluno-leitor possa dar sua contribuição subjetiva para os sentidos coproduzidos durante 

a leitura, ressignificando-os e, assim, fazendo ecoar a sua própria voz
130

.  

Quanto aos textos selecionados para o corpus desta tese, faz-se necessário esclarecer 

que, embora eles tenham sido publicados em livros profusamente ilustrados; e, mesmo 

reconhecendo a importância desse recurso não verbal para a leitura, não se considerará essa 

característica visual da obra, pois as atividades multissensoriais pretendem extrair, das 

palavras escritas do texto, os signos semiossensoriais que possam proporcionar ao aluno-leitor 

experiências concretas com estímulos auditivos, olfativos, gustativos, tácteis e visuais. Desse 

modo, acredita-se ser possível trazê-lo para a concretude do mundo e, a partir daí, incitá-lo a 

experimentar sensações e sentimentos que o ajudem a “movimentar” a leitura, envolvendo-se 

com ela. 

Espera-se, portanto, que o aluno-leitor, previamente submetido a atividades 

multissensoriais, se torne capaz de evocar tudo quanto seja suscetível de ser associado, na 

memória, antes do ato de ler propriamente dito; evocação essa que, provavelmente, o ajudará 

a envolver-se com o texto literário antes mesmo de tê-lo nas mãos. Quem sabe assim, no 

momento do encontro com a letra, os inúmeros saberes despertados através dos sentidos do 

corpo e da memória afetiva do aluno-leitor venham a potencializar – assim como as 

ilustrações – a sua leitura. 

 

 

5.1   Descrição do corpus: autores e obras 

 

Estes são os textos selecionados para a composição do corpus: Os cinco sentidos 

(2009) e Traíra sem espinhos (2014), ambos de Bartolomeu Campos de Queirós; e Com a 

maré e o sonho (2006a), de Ninfa Parreiras.  

A título de contextualização dessa seleção no cenário da literatura brasileira, 

apresentam-se, a seguir, informações gerais sobre os autores e suas respectivas obras. Essas 

informações aparecerão, resumidamente, durante a aplicação da metodologia, que será 

posteriormente apresentada.  
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  Esse movimento ajudaria a promover aquilo que Orlandi (2008, p. 24) chama de reversibilidade, isto é, “a 

disputa controlada de perspectivas particularizantes entre os interlocutores” – o que, nas aulas de leitura, 

possibilitaria a produção de mais de um sentido, mas não de qualquer sentido.  
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5.1.1  Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012) 

 

Escritor, educador e crítico de arte, Bartolomeu Campos de Queirós nasceu no interior 

de Minas Gerais, onde passou a maior parte de sua infância. Seu interesse pela literatura 

levou-o a viajar por várias cidades brasileiras, sempre prestando atenção, com muita 

sensibilidade, às pessoas e aos lugares que conhecia. O escritor mineiro lia o mundo e o 

transformava em palavras de sons, aromas, sabores, texturas, imagens e emoções. Seus textos 

eram produzidos em torno do sujeito que, sobredeterminado pela realidade da própria vida, 

buscava expandir-se através da imaginação. Em 1974 Bartolomeu publicou seu primeiro livro, 

O peixe e o pássaro, e desde então firmou seu estilo de escrita como prosa poética, tendo 

como principal recurso a metáfora: “a metáfora é onde o escritor se esconde e põe asas no 

leitor
131

”. Seu outro traço estilístico surgiu de sua preocupação em levar o leitor a acessar a 

memória, que, para o autor, é o meio pelo qual a escola pode cultivar a fantasia e dar o 

primeiro passo para a inauguração do novo: “o grande patrimônio que temos é a memória, 

pois ela guarda o que vivemos e o que sonhamos (...); a escola precisa cultivar a 

imaginação
132

”. A escolha pelas obras de Bartolomeu se deve, principalmente, pelo fato de 

que sua poética, como afirma Ninfa Parreiras, “valoriza a palavra e os sentimentos” 

(QUEIRÓS, 2014, p. 11). 

 

5.1.1.1 Os cinco sentidos  

 

Bartolomeu Campos de Queirós escreveu várias obras que hoje compõem um 

importante acervo da literatura infantojuvenil brasileira. Uma delas é o poema intitulado Os 

cinco sentidos (2009), no qual os sentidos do corpo humano são tratados tanto como 

faculdades fisiológicas, quanto canais que possibilitam as experiências humanas e a produção 

da linguagem poética. É um texto que conduz o leitor a uma viagem aos recônditos de suas 

memórias sensoriais e afetivas. Ele mostra também como o corpo, através de sua capacidade 

sensorial (para perceber os estímulos sensoriais); emocional (para acessar memórias afetivas) 

e racional (para, junto com o sensorial e o emocional, reorganizar seu mundo objetivo), 
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Entrevista do escritor à Revista digital Plataforma do Letramento. Disponível em: 

www.plataformadoletramento.org.br/.../entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf. Acesso em: 26 jul. 2018.  
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Também disponível em: www.plataformadoletramento.org.br/.../entrevista-bartolomeu-campos-de-

queiros.pdf. Acesso em: 26 jul. 2018. 
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contribui para a tarefa humana de semiotizar o mundo e potencializar as relações interpessoais 

que se realizam, fundamentalmente, por meio da linguagem verbal.  

 

5.1.1.2 Traíra sem espinhos  

 

Bartolomeu também escreveu o conto Traíra sem espinhos, que integra o livro 

Contos e poemas para ler na escola (2014), organizado por Ninfa Parreiras, no qual se 

compilam textos-memória da infância, da maturidade e da velhice do autor.  Nesse conto, em 

especial, o narrador relata a luta de um personagem para minimizar a dor que percorre seu 

corpo e sua alma, uma dor produzida pela angústia que ele sente em relação à finitude da 

vida; uma dor que consome seus pensamentos, seu tempo, suas ações, ou seja, que diminui 

sua capacidade de agir e de pensar: “Miúdo em gestos, ele se contraía, se trancava, se 

encolhia, para não pesar ao mundo” (QUEIRÓS, 2014, p. 60). Sua angústia se exacerba no 

momento diário em que a Natureza apresenta o movimento contínuo da passagem da vida, 

representado pelo instante em que o Sol desaparece no horizonte. A única ligação desse 

personagem com o mundo exterior é metaforizada pelas melancias que ele passa a observar e 

admirar de sua janela, criando uma relação de dependência dessa fruta: “[...] Sempre invejou a 

coragem de viver das melancias e sua liberdade de desafiar os inconvenientes” (op. cit.). Com 

esse conto, Bartolomeu permite que seus fantasmas particulares encontrem, na superfície 

linguística do texto, um modo de existir através do imaginário do leitor. 

 

5.1.2 Ninfa Parreiras  

 

Ninfa Parreiras nasceu na pequena cidade de Itaúna, MG. É escritora, psicóloga, 

psicanalista e especialista em literatura infantil da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ). Atualmente, mora no Rio de Janeiro, onde vive com marido e três filhos, 

seus primeiros leitores e incentivadores. É uma mineira que só conheceu concretamente o mar 

aos 15 anos, mas desde criança já sonhava com ele. Hoje o mar continua morando dentro dela, 

com todo seu barulho, coreografia, sabor, cheiro que, para a autora, estão em constante 

mudança. Há tempos Ninfa sente-se encantada também por outro objeto do mundo: os cocos. 

Ela diz que eles mudam de forma, volume, cor, cheiro, textura. “Como um texto, como a vida, 

os cocos podem mudar. Isso me encanta, porque sou psicanalista e acredito nas mudanças dos 

afetos”. Para ela, o ato de escrever se dá por necessidade, embora confesse que nem todos os 

textos sejam publicados: “Publico pouquíssimos, o meu melhor. Há textos que nascem para 
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outros nascerem e serem semeados
133

”. A escolha por uma obra de Ninfa Parreiras, que 

aconteceu quando ainda não se tinha conhecimento de que ela era uma estudiosa de 

Bartolomeu C. de Queirós, se justifica devido à sua sensibilidade para contar histórias 

recheadas de cores, sons, sabores, texturas, aromas e afetos.  

 

5.1.2.1 Com a maré e o sonho  

 

O conto Com a maré e o sonho narra a história de uma menina que, por não 

conhecer o mar, colecionava cartões postais e recortes de revistas de cidades litorâneas. No 

entanto, “mais que o cheiro, o gosto, o barulho, a beleza e a cor do mar, ela queria conhecer 

os cocos nos coqueiros” (PARREIRAS, 2006a, p. 6). Um dia, por ocasião de um passeio 

escolar, ela teve a chance de ir a uma lagoa de água doce rodeada de cocos. Ficou tão 

maravilhada que levou para casa um coco verde, como lembrança do passeio. Só que, em vez 

de consumi-lo, ela o levou para morar em seu quarto. A partir desse dia, a menina viveu uma 

experiência que a deixou muito intrigada em relação à forma como as coisas mudam. Tal 

percepção gerou, na menina, mais indagações, mais pensamentos e “um monte de histórias”.  

 

5.2 Os fios condutores da metodologia 

 

As principais atividades elaboradas para a pré-leitura são denominadas 

multissensoriais, porque, para evocar a experiência direta do corpo do aluno-leitor com as 

qualidades sonoras, olfativas, gustativas, tácteis e visuais dos seres inscritos no texto verbal, 

são utilizados estímulos sensoriais. Assim, acredita-se que, ao aproximá-lo dessas qualidades, 

será possível levá-lo a evocar suas próprias memórias afetivas a partir dessa aproximação 

(afecção). Espera-se, com isso, poder levar o aluno a experimentar o mundo do texto por meio 

do sensorial e do emocional, antes mesmo de ele experimentá-lo por meio do simbólico das 

palavras.  

Para isso, elaborou-se uma metodologia inspirada (i) nas etapas de motivação, 

introdução, leitura e interpretação de textos literários, nas quais se inserem processos de 

previsão e validação (COSSON, 2006); (ii) nos níveis de leitura sensorial, emocional e 
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   Algumas informações sobre Ninfa Parreiras foram extraídas de um e-mail por ela enviado em 28/08/2018, 

em resposta à indagação feita pela autora desta tese, via Facebook, a respeito da sua relação pessoal com os 

cocos – haja vista o título de outra de suas publicações: A velha dos cocos (2006b).  
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racional (MARTINS, 2006); nas perguntas objetivas, inferenciais e avaliativas 

(DELL‟ÍSOLA, 1988).   

Cosson (2006, p. 46) vê a leitura como um processo “que envolve saber e prazer”. Por 

isso, ele se dedica à elaboração de estratégias envolvendo textos literários que, para ele, são os 

mais apropriados para conduzir o leitor nesse tipo de envolvimento. O que esse pesquisador 

defende é uma leitura literária que permita ao leitor saborear o texto, para só depois então, 

sabê-lo, ou seja, conhecê-lo. Em função disso, ele segmenta o processo de leitura do texto 

literário em quatro etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação (Ibid, p. 51), as 

quais são descritas a seguir:  

A fase denominada motivação procura ativar a imaginação e o processo inferencial e, 

por isso, acontece antes da leitura efetiva do texto escrito, pois “é uma boa estratégia para 

conectar o leitor ao mundo da ficção” (Ibid, p. 54). Essa etapa pode contar com atividades 

exclusivamente orais ou escritas, a partir do título do texto.  

A introdução é uma fase ainda anterior à leitura, na qual o professor apresenta o autor 

e a obra, de forma breve e concisa. Cosson (Ibid, p. 60) faz duas advertências: as informações 

sobre o autor devem estar ligadas, se possível, ao texto; e o professor deve justificar a escolha 

da obra.  

Para a fase seguinte, a da leitura, o autor lembra que, usualmente, o professor solicita 

que o aluno leia um texto e, durante o tempo dedicado àquela leitura, nada mais faz. Por 

discordar desse procedimento, Cosson propõe que o professor acompanhe a leitura dividindo-

a em intervalos nos quais ele possa provocar os alunos em relação ao andamento da história, o 

que pode ser feito “por meio de uma simples conversa com a turma ou de atividades mais 

específicas” (COSSON, op. cit., p. 62). Após a leitura, procura-se validar as previsões feitas 

antes da leitura. 

Nesta tese, a leitura compartimentada ocorrerá somente após uma primeira leitura à 

qual será denominada individual e integral, feita, do início ao fim, pelo próprio aluno. Em 

seguida, será sugerido que a aula fique em suspensão, durante um minuto, para que os alunos-

leitores possam refletir sobre a história que leram – uma forma de dar-lhes tempo para 

catalisar subjetivamente o conteúdo proposicional do texto. Sabe-se com Pitthan (2017, p. 

71), que no ato de leitura, deve-se considerar, “além da voz e da palavra em movimento, 

também o silêncio como o estado primeiro [...] que recorta o dizer e permite a acomodação 

das informações”
134

.  
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  Em entrevista para a Revista Plataforma do Letramento, Bartolomeu Campos de Queirós resgata a seguinte 

afirmação de Michel Foucault: “o que lemos não é a frase que está escrita; lemos o silêncio que existe entre as 
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Para a fase da interpretação, o autor alerta que não deve haver restrições para as 

atividades de interpretação, desde que se mantenha o caráter de registro – desenho, canção, 

teatralização, colagens, etc. – do que foi lido (COSSON, op. cit., p. 66).  No entanto, o 

professor deve estar atento a dois fatos: “não existe uma única interpretação” e “nem toda 

interpretação vale a pena” (Ibid, p. 66)
135

. O que se defende nessa etapa, portanto, é a 

delimitação da interpretação por meio do texto, pois “se for para haver limites, que eles sejam 

buscados na coerência da leitura” (Ibid, p. 66).   

Martins (2006, p. 31) vê a leitura como “um processo de compreensão abrangente, 

cuja dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, 

neurológicos, tanto quanto culturais, econômicos e políticos”. Por isso, a autora sugere três 

modos de ler um texto. Por ajudarem a alicerçar a proposta de multissensorialização, essas 

formas de aproximação com o objeto de leitura serão, aqui, brevemente retomadas: a leitura 

sensorial está ligada à percepção do mundo através da visão, tato, audição, olfato, e paladar; a 

leitura emocional faz o leitor acessar suas próprias memórias afetivas, levando-o a fazer 

parte da história e a sentir todas as emoções que ela provoca; e a leitura racional com 

natureza intelectual, mas apenas enquanto elaborada pelo intelecto. Ela funciona como 

“ponte” (MARTINS, 2006, p. 66) entre a leitura sensorial e emocional e o conhecimento, a 

reflexão e a reordenação do mundo objetivo, permitindo ao leitor atribuir significado ao texto 

e, ao mesmo tempo, questionar seu papel no mundo. A conjugação entre a leitura sensorial, 

emocional e racional torna-se, portanto, um importante fator para a elaboração das atividades 

multissensoriais que tomam as leituras sensoriais e emocionais como ponto de partida para a 

leitura racional, reflexiva. Com base nesse pressuposto, pretende-se propor atividades de 

antecipação em leitura que, por meio da evocação de sensações, sentimentos e pensamentos, 

promovam a instalação de um primeiro nível de aproximação do aluno com o texto verbal.  

Dell‟Ísola (1998, p. 38) vê o ato de leitura como inferência e transformação de 

significados a partir de um registro escrito e de uma expectativa impulsionada pela 

                                                                                                                                                                                     
palavras; é ali que a literatura se faz”. O que esses três autores estão dizendo é que os textos literários fazem 

ecoar a subjetividade do leitor por meio da imaginação que brota do silêncio das palavras. Disponível em: 

http://www.plataformadoletramento.org.br/download/entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf Acesso em: 

17 nov. 2017. 
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  Parece que tanto Cosson (2006) quanto Orlandi (2008) têm opiniões convergentes em relação ao controle 

parcial da polissemia na leitura. Esse tema é amplamente trabalhado por Orlandi (2008) que, partindo do 

conceito de reversibilidade, ou seja, da troca de papéis ou estatutos entre interlocutores, propõe uma interessante 

tipologia discursiva atravessada pela paráfrase e pela polissemia: discurso autoritário; discurso polêmico e 

discurso lúdico. Mais detalhes a respeito dessa tipologia podem ser encontrados em ORLANDI, E.P. Discurso e 

leitura. São Paulo: Cortez, 2008, p. 24-25. 

 

http://www.plataformadoletramento.org.br/download/entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf
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afetividade
136

. Por isso, um dos procedimentos sugeridos por esta autora é a divisão do texto 

em partes, a começar pelo título
137

. A cada pausa na leitura, o aluno deverá responder a 

questões objetivas, inferenciais e avaliativas formuladas oralmente pelo professor, a partir 

das quais o aluno deve apresentar, respectivamente: 

 

I- a sua compreensão do que foi informado pelo autor; II- suas inferências 

individuais: as expectativas e as ideias que possui, integradas às ideias expressas no 

texto e relacionadas ao seu conhecimento de mundo determinado pela camada 

social a que pertence; III- a sua avaliação: o leitor é levado a reagir às ideias 

apresentadas pelo autor. (DELL‟ÍSOLA, op. cit., p. 131) 

 

A classificação de perguntas proposta por Dell‟Ísola (1991) mostra que, de fato, a 

leitura de um texto depende de competências que vão desde a percepção sensorial do objeto 

de leitura, passando pelas experiências afetivas, individuais e coletivas do leitor, até chegar às 

ideias apresentadas no texto e às ideias produzidas a partir da leitura. Essa produção parece 

corresponder à leitura racional que, para Martins (2006, p. 66), é o nível que permite “alargar 

os horizontes de expectativa do leitor e ampliar as possibilidades de leitura do texto e da 

própria realidade social”. Pode-se dizer, então, que as propostas de ambas as autoras foram 

confeccionadas sob o direcionamento dos conceitos de objetividade e subjetividade que, em 

diferentes graus, atravessam todas as relações e formas de comunicação humanas.  

Segundo Charaudeau (2014, p. 121), a noção de objetividade 

[...] depende de um ponto de vista científico sobre o mundo e/ou de uma 

observação do mundo que possa ser compartilhada pelos membros de uma 

comunidade social; e ser o objeto de consenso sobre o estado do mundo como 

realidade em si (em sua localização, em suas qualidades, quantidades e funções). 

 

Desse modo, são prioritariamente objetivas as informações encontradas em verbetes 

enciclopédicos e mapas geográficos; assim como são prioritariamente objetivas as sensações 

que resultam em classificações, tais como: grave ou agudo (audição); floral ou pútrido 

(olfato); quente ou frio (tato), amargo ou doce (paladar) e claro ou escuro (visão), pois 

dependem de saberes compartilhados, que possam ser verificados por outros sujeitos, além do 

sujeito falante.   

Quanto à noção de subjetividade, Charaudeau (2014, p. 125) explica que ela está 

atrelada ao olhar individual do sujeito falante em relação ao mundo, olhar esse que não é 

necessariamente verificável por outros sujeitos. Desse modo, são prioritariamente subjetivos 
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   Nota-se, aqui, que ambos os autores elaboram suas propostas a partir do texto verbal escrito. 
137

   Vê-se, aqui, mais uma confluência entre o método de Cosson (2006) e o de Dell‟Ísola (1991). 
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os textos de natureza poética; assim como prioritariamente subjetivas as memórias afetivas 

evocadas em decorrência da leitura desses textos.  

A crença no poder motivador dos três tipos de perguntas sugeridos por Dell‟Ísola 

(1991) serviu de inspiração para a elaboração, nesta tese, daquilo que será identificado como 

provocações – assim denominadas, porque não contêm somente perguntas, mas incitações de 

um modo geral. Presume-se que essas provocações possam evocar, no aluno-leitor, saberes 

sensoriais, emocionais e racionais (MARTINS, 2006), conjugados em graus de objetividade e 

subjetividade. 

No entanto, foi necessário convocar dois outros tipos de provocações, a saber: 

provocações com maior grau de previsibilidade e provocações com maior grau de validação. 

O primeiro se justifica com base na etapa de motivação, de Cosson (2006), já mencionada. 

Dentre as sugestões para motivar o aluno para a leitura, está a de se explorar a antecipação – 

que o leitor faz diante do título e/ou do texto que irá ler. O segundo decorre do primeiro: feitas 

as previsões, o aluno-leitor deve comparar (validando, ou não) o que previu com o que leu. 

Cosson (2006, p. 64) entende que o desempenho do aluno-leitor depende também de um 

instrumento de aferição pedagógica que permitirá ao professor-mediador resolver, ou pelo 

menos, equacionar questões relativas à interação com o texto, “a exemplo do desajuste das 

expectativas que pode levar ao abandono do livro”. Logo, os quatro tipos de provocações 

podem ser assim discriminados: 

As provocações com maior grau de OBJETIVIDADE dependeriam de um ponto de 

vista científico sobre o mundo e de uma observação do mundo compartilhada por outros 

sujeitos além do sujeito falante. Dessa forma provocado, acredita-se que o aluno-leitor possa 

acessar seus conhecimentos prévios, para expressar seu repertório de saberes prioritariamente 

objetivos. 

As provocações com maior grau de SUBJETIVIDADE dependeriam da visão 

particular do sujeito em relação ao mundo, advinda de suas experiências sensoriais e afetivas 

com o mundo. Dessa forma provocado, acredita-se que o aluno-leitor possa acessar seus 

conhecimentos prévios, para expressar seu repertório de saberes prioritariamente subjetivos.  

As provocações com maior grau de PREVISIBILIDADE dependeriam da imaginação 

do aluno-leitor para gerar hipóteses para o texto a ser lido. Dessa forma provocado, acredita-

se que o aluno-leitor possa acessar seus conhecimentos prévios, para manifestar sua 

habilidade em imaginar diferentes situações em relação ao texto a ser lido. 

As provocações com maior grau de VALIDAÇÃO dependeriam da capacidade de o 

aluno-leitor comparar o que sentiu e inferiu com o conteúdo proposicional do texto. Dessa 
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forma provocado, acredita-se que o aluno-leitor possa acessar várias de suas competências 

para validar (ou não) sua leitura. 

Faz-se importante salientar que esses quatro tipos de provocações têm caráter 

prospectivo, pois objetivam levar o aluno-leitor a reflexões que transformem seus 

conhecimentos prévios – objetivos e subjetivos – em novos conhecimentos; ou em novas 

questões, que impliquem em maiores graus de compreensão e interpretação dos textos que ele 

lê na escola. Afinal, nas palavras de Martins (2006, p. 81), “o homem lê como em geral vive, 

num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos”.  

De acordo com Cosson (2006), o ato de ler (textos literários) deve ser uma experiência 

saborosa e prazerosa, pois, segundo ele, é preciso, primeiramente, saborear o texto, para só 

depois, conhecê-lo
138

. Essa afirmação inspirou a construção de uma metodologia cuja 

arquitetura baseia-se na metáfora Ler é se alimentar  – inferindo-se que o texto é o saber; e a 

leitura, o sabor. Essa analogia vincula-se, portanto, ao sentido do paladar, mais 

especificamente, a um esquema tradicional ligado à ordem de apresentação dos pratos numa 

refeição. Tais etapas são: degustação, entrada, prato principal e sobremesa
139

. Segue-se uma 

possível representação dessa arquitetura, na qual também são mostradas as diferentes 

estratégias elaboradas para cada etapa. 
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 Como já foi mencionado, com base em Cunha 91982), as palavras sabor (sapore) e saber (sapere) são, 

etimológica e semanticamente, equivalentes. 

 
139

  A sobremesa é considerada, por muitos, apenas como uma etapa complementar de uma refeição. No entanto, 

segundo o artigo “A importância da sobremesa no mundo da gastronomia”, engana-se quem pensa que, por isso, 

sua importância é menor: “Para muitos, senão a maioria, este é um momento sublime, de grandes surpresas, de 

imenso prazer”. Marcelo Vitoretti, que assina o artigo, é graduado em Gastronomia pela Faculdade Hotec, em 

São Paulo; ele explica que, historicamente, as sobremesas começaram a surgir no final do século 17, mas 

somente no século 19 se fixaram como complemento de uma refeição. Com a redução do preço do açúcar e a 

popularização dos doces, as sobremesas passaram a fazer parte do cardápio diário das refeições, assumindo a 

condição de elemento imprescindível, pois mesmo uma modesta refeição é finalizada com uma sobremesa. 

Vitoretti traz, ainda, um fato curioso. Ele diz que a sobremesa já esteve intimamente ligada ao poder: “No final 

do século 18, a moda dos doces esculpidos se revestiu de profundo valor simbólico. Reis e arcebispos 

finalizavam suas ceias faustosas com a exibição de bolos em formas de castelos e fortalezas, preparadas com as 

mais diferentes massas à base de açúcar. No século 19, surgiram os famosos bolos-esculturas, como se fossem 

obras de engenharia em forma de castelos e torres. Provavelmente vem daí a importância estética das 

sobremesas. De acordo com o gastrônomo Vitoretti, além de gostosas, as sobremesas precisam ser bonitas, por 

isso, muitas delas são consideradas verdadeiras obras de arte, tanto que despertam o sentimento de pena ao serem 

desfeitas”. Desse modo, conclui-se que a sobremesa, além de representar uma etapa de grande prazer após a 

pessoa se deliciar com uma gostosa refeição, ela também fecha com chave de ouro um momento tão especial 

quanto uma refeição em família e/ou com amigos. (Adaptado, grifos nossos). Disponível em: http://gastronomia-

amoreseducao.blogspot.com/2012/05/importancia-da-sobremesa.html. Acesso em: 24 nov. 2018.  
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Figura 7: Etapas da mediação leitora com atividades multissensoriais  

 

                   

5.3   Descrição das etapas metodológicas 

 

Segue-se uma descrição de cada etapa da metodologia, considerando-se dois âmbitos 

circunstanciais: Na vida e Na leitura escolar. 

 

 

5.3.1 Degustação 

 

Na vida, a degustação é uma forma de aguçar o paladar, enquanto se espera pelo 

primeiro prato. Por isso, é preciso organizar o ambiente adequadamente, de modo a torná-lo o 

mais agradável possível para esse momento. Além disso, antes da refeição, é comum oferecer-

se uma bebida aperitiva e alguns petiscos para estimular o apetite. Esse é um momento no 

qual se pode embarcar, com entusiasmo, no bate-papo com os amigos e/ou a família, e 

aumentar a expectativa em relação ao prato principal. 

Na leitura escolar, a degustação é uma forma de motivar o aluno-leitor, enquanto ele 

espera pelo texto escrito. Por isso, antes da leitura propriamente dita, oferecem-se 

experiências multissensoriais (auditivas, olfativas, gustativas, tácteis e visuais) que ativem a 

memória sensorial e afetiva, ajudando-o a estabelecer laços estreitos com o texto a ser lido. 

Esse é um momento no qual se pode embarcar, com entusiasmo, nas tarefas propostas pelo 

professor-mediador, e aumentar as expectativas em relação ao texto a ser lido. Essa etapa da 

metodologia será conduzida pelo professor-mediador, que irá: 

DEGUSTAÇÃO 

 

Atividades 

multissensoriais 

  

ENTRADA 

 
Breves 

informações sobre 

o autor e a obra 

PRATO 

PRINCIPAL 

 

Leitura  
 

SOBREMESA 

 
Gestos de 

interpretação 
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a) Organizar as carteiras em semicírculo para promover maior dinamicidade ao 

intercâmbio de objetos semiossensoriais que serão utilizados nas atividades de 

multissensorialização; 

b) Escrever na lousa o título do texto que será lido; 

c) Durante as atividades multissensoriais, fazer, oralmente, provocações contendo 

maior grau de objetividade, subjetividade e de previsibilidade; 

 

 

5.3.2 Entrada 

 

Na vida, a entrada é o prato servido após a degustação, minutos antes da refeição 

principal. Sua função é facilitar a digestão do prato que virá a seguir. 

Na leitura escolar, a entrada é o momento posterior à motivação. Ela deve ser 

apresentada minutos antes da leitura efetiva. Sua função é facilitar a leitura do texto que virá a 

seguir, bem como estimular a produção de sentidos. Essa etapa da metodologia será 

conduzida pelo professor-mediador, que irá fornecer: 

 

a) Breves informações sobre o autor, principalmente, as que mantêm relação com o 

texto; 

b) Breves informações sobre o texto e justificar a escolha desse texto
140

. 

 

 

5.3.3 Prato Principal 

 

Na vida, o prato principal, que contém a porção mais importante, é o ponto alto de 

uma refeição. É para ele que se voltam todas as atenções. É em torno dele que todas as etapas 

da refeição são cuidadosamente planejadas. Além disso, é durante seu consumo que os laços 

                                                           
140

   Uma vez que a etapa da entrada ainda é o momento de preparar o aluno-leitor para receber o texto, sugere-se 

que a entrega de informações sobre a obra não seja demasiadamente condutora da leitura a ser feita, levando a 

um cerceamento da interpretação do aluno. No entanto, é preciso lembrar que cabe ao professor-mediador – 

conhecedor das demandas de sua turma – decidir o que pode, ou não, ser dito sobre a história a ser lida. Aliás, é 

bom lembrar que, em se tratando de mediação em leitura, sempre haverá um jogo de influências, principalmente 

se o texto é de natureza literária. A questão, então, não é se as informações sobre a obra exercem ou não 

influência sobre o aluno-leitor, mas, sim, se essa influência é desejada pelo professor, aquele que deverá 

perceber se essa estratégia, do jeito como a conduz, irá prejudicar a leitura do texto literário. 
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afetivos podem ser estreitados. Por isso, é comum haver três momentos singulares durante a 

ingestão do prato principal: 

 

a) As pessoas costumam provar e saborear o prato – um instante exclusivamente 

subjetivo da experiência gustativa; 

 

b) As pessoas comumente fazem interrupções durante a deglutição para conversas 

que podem girar em torno tanto dos ingredientes utilizados no prato principal e do 

seu modo de preparo, quanto das memórias de vivências individuais e coletivas 

suscitadas dessa experiência gustativa. Embora algumas dessas lembranças possam 

até aparentar, em princípio, não ter relação com o alimento que se está 

ingerindo
141

, mesmo assim, pode-se afirmar que essa é a hora em que, através do 

prato principal, os sujeitos se conectam com o mundo e com outros sujeitos; 

 

c) Após o consumo do prato principal, é comum reservar-se um momento para a 

digestão da refeição, isto é, para a acomodação do que foi ingerido
142

; e para a 

transformação de suas calorias em energia necessária para a manutenção da 

existência. Vê-se, assim, que os alimentos são, para o corpo humano, fonte de 

potencialização do prazer e da vida. Desse modo, se poderia dizer que é no 

processo digestivo que o corpo “interpreta” o que saboreou e deglutiu. Em outros 

termos, a digestão corresponderia a um 1º. Nível do processo interpretativo que, 

apesar de subjetivo, tem seu estrato de objetividade (o processo da digestão é o 

mesmo para todos). 

 

                                                           
141

  No Capítulo 3, O que pode o corpo, foi dito que Spinoza trata a memória como “concatenação de ideias as 

quais envolvem a natureza das coisas exteriores ao corpo humano” (Escólio da Prop. 18, Parte II, Ética), ou seja, 

as lembranças ajudam a projetar uma afecção em outra afecção, um pensamento a outro pensamento, mesmo 

que, aparentemente, não tenham entre si qualquer semelhança.  

 
142

  O médico de família, Dr. Alfredo Salim Helito, explica que, logo após uma refeição, o estômago se contrai 

para esmagar a comida e fazer com que ela receba enzimas, suco gástrico, suco pancreático e bile. Tudo isso 

para formar o bolo alimentar, e absorver o que for necessário para a saúde do corpo. Após esse trabalho, elimina-

se o que não foi utilizado. Como tudo o que se come tem que ser dissolvido, o aparelho digestivo precisa usar 

uma grande quantidade de sangue. Para que isso ocorra, o organismo diminui o envio de sangue ao cérebro, 

desencadeando, assim, a famosa “moleza”. Por isso, aconselha-se que, após uma refeição, uma pessoa descanse 

em torno de 15-20 minutos para dar tempo de o sangue circular em todo o aparelho digestivo. Contudo, se não 

houver a possibilidade do descanso, aconselha-se uma caminhada de 5 minutos. Isso fará com que a circulação 

sanguínea ocorra mais rapidamente e o corpo retorne à potência anterior. Adaptado. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRSUW54FISk&t=4s.  Acesso em: 21 nov. 2018.  
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Na leitura escolar, o prato principal é o texto, com vistas à sua interpretação. Por isso, 

pode-se dizer que aquele é o astro; e esta, a estrela das aulas de leitura. É em torno deles que 

todas as etapas da aula são cuidadosamente planejadas. Isso equivalerá a ler o texto, 

saboreando-o com atenção e prazer. Essa etapa da metodologia será conduzida pelo professor-

mediador, que irá: 

 

a) Levar os alunos a lerem o texto individual e integralmente – um momento 

exclusivamente subjetivo da experiência leitora; 

 

b) Depois da leitura individual e integral do texto, pedirá aos alunos-leitores para 

fazerem um minuto de silêncio, a fim de deixar que os possíveis sentidos do texto, 

as experiências multissensoriais e o seu conhecimento de mundo se acomodem 

dentro deles
143

; 

 

c) Após esse breve intervalo, os alunos podem trocar suas impressões (opiniões e 

memórias) a respeito da história com os colegas da turma; 

 

d) Em seguida, o professor-mediador fará uma releitura do texto, só que 

compartimentada em intervalos, nos quais ele fará provocações em relação ao 

andamento da história e a algumas atividades multissensoriais realizadas na 

degustação; 

 

e) Levará os alunos-leitores a validar, ou não, as previsões feitas antes da leitura, 

durante a degustação. 

 

 

5.3.4 Sobremesa 

 

Na vida, a sobremesa é o último prato de uma refeição, geralmente de paladar doce, 

podendo ser seguido de café ou licor. É considerado o prato que finaliza, de forma estética, 

                                                           
143

   Em entrevista para a Folha online, publicada em 30/03/2004, sobre o prazer de ler, Rubem Alves defende a 

importância do silêncio após a leitura: “É preciso que haja silêncio. A música, por exemplo, só existe sobre um 

fundo de silêncio; é no silêncio que a beleza coloca seus ovos; é no silêncio que as palavras são chocadas”. 

Portanto, é também no silêncio que se ouvem as outras vozes que falam no texto, além da voz do seu autor. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u778.shtml.  Acesso em: 10 jan. 2019. 
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uma refeição. Sua função é, pois, complementar, com chave-de-ouro, a experiência gustativa. 

Essa etapa pode ser comparada àquele momento em que as pessoas saem do cinema, 

compartilhando sua opinião sobre o filme, e suas memórias de outros filmes com temas 

similares. 

Na leitura escolar, a sobremesa é a última etapa da aula de leitura, momento de o 

aluno-leitor complementar sua experiência leitora com algum tipo de registro que represente o 

efeito estético produzido no seu encontro com o texto. O mérito dessa atividade não deve 

estar centrado na proximidade com o texto do autor, mas na coerência do registro produzido, 

fruto do caminho de leitura que o aluno-leitor percorreu. É por meio desse registro que se 

poderá verificar não apenas os significados apreendidos após a leitura, mas também, e, quem 

sabe, até, a significância própria
144

, que poderá ser levada para a vida, fora da sala de aula e 

servir como alimento para futuras refeições, isto é, leituras. Esse é, portanto, o momento de o 

aluno-leitor sair da obra para ampliar os sentidos produzidos durante a leitura; refletir sobre a 

obra e externalizar essa reflexão de forma explícita, por meio de um registro que pode ser 

compartilhado com a turma e o professor. Isso equivalerá ao professor-mediador: 

 

a) Promover a reversibilidade (ORLANDI, 2008, p. 24), a fim de investir mais fundo 

na questão da leitura como processo subjetivo e tornar o aluno-leitor um 

protagonista na leitura, por meio de seus gestos de interpretação (Ibid, p. 24);  

 

b) Para isso, proporá ao menos uma atividade com o intuito de atingir a instância da 

interpretação que, segundo Charaudeau (1995), está no implícito da linguagem.   

 

 

5.4   Representações gráficas 

 

Seguem-se três representações gráficas dos pressupostos-fonte que ajudaram na 

elaboração das etapas e procedimentos internos da metodologia:  

                                                           
144

   A expressão “significância própria” foi sugerida por Patrick Charaudeau, no Auditório Macunaíma, Campus 

Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense (UFF), no dia 19 de outubro de 2018, durante minicurso por ele 

ministrado. A autora desta tese perguntou-lhe se seria adequado utilizar o termo “significâncias” para fazer 

referência aos efeitos particularizantes que um texto pode vir a provocar num leitor; efeitos que são o resultado 

de suas próprias projeções afetivas, algumas bem marcantes, feitas durante a leitura e que, por isso, acompanham 

o indivíduo ao longo de sua vida. A pergunta não se referia ao sentido pretendido pelo autor, nem ao sentido 

manifestado pelo texto, mas ao sentido captado pelo leitor, aquele que mexe com o que este é, e com a forma 

como pensa o mundo. Charaudeau sugeriu, então, chamá-lo de “significância própria”. 
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Quadro 3: Pressupostos-fonte das etapas metodológicas   

 

 

COSSON (2006) 

- Motivação; 

- Introdução; 

- Leitura; 

- Interpretação 

  

ANDRADE (2019) 

Degustação (multissensorialização); 

Entrada (breves informações sobre o autor e o texto); 

Prato principal (leitura e compreensão); 

Sobremesa (interpretação) 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Pressupostos-fonte dos procedimentos metodológicos internos 

 

 

MARTINS (2006) 

- Leitura sensorial; 

- Leitura emocional; 

- Leitura racional 

 

DELL’ÍSOLA (1991) 

- Perguntas objetivas; 

-Perguntas inferenciais; 

- Perguntas avaliativas 

 

COSSON (2006) 

-Aferição das previsões (validação)  

  

 

                          ANDRADE (2019) 

                 Provocações com maior grau de: 

 

                             - Objetividade; 

                             - Subjetividade; 

                             - Previsibilidade; 

                             - Validação 

 

 

 

Com a finalidade de tornar ainda mais visualizável e compreensível o conjunto das 

etapas e dos procedimentos da metodologia, elaborou-se o seguinte quadro sinóptico: 
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Quadro 5: Quadro sinóptico da metodologia com atividades multissensoriais 

 

 

COSSON (2006) 

- Motivação; 

- Introdução; 

- Leitura; 

- Interpretação 

 

 

 

MARTINS (2006) 

- Leitura sensorial; 

- Leitura emocional; 

- Leitura racional 

 

 

 

DELL’ ÍSOLA (1991) 

- Perguntas objetivas; 

- Perguntas inferenciais; 

- Perguntas avaliativas  

 

 

 

 

                               ANDRADE (2019) 

Degustação: 

a) Carteiras em semicírculo; 

b) Título do texto escrito na lousa; 

c) Atividades multissensoriais 

 

Entrada: 

a) Breves informações sobre o autor; 

b) Breves informações sobre o texto 

 

Prato principal: 

a) Leitura individual e integral; 

b) Um minuto de silêncio; 

c) Troca de impressões a respeito do texto lido; 

d) Releitura do texto, em intervalos, acompanhada pelo 

professor-mediador; 

e) Validação das previsões feitas antes da leitura 

 

Sobremesa: 

Gestos de interpretação 

 

 

Quanto ao número de aulas necessário para a execução de todas as estratégias de 

mediação, é preciso reconhecer que essa é uma preocupação pertinente, uma vez que, no atual 

sistema de ensino, as horas-aula semanais, reservadas para o ensino de língua portuguesa, 

precisam ser fatiadas entre os conteúdos de gramática; de leitura e de produção textual. Por 

isso, sabe-se que, diante da metodologia aqui apresentada, haverá professores de língua 

portuguesa que, com certa justiça, poderão se questionar acerca do tempo necessário para a 

realização de todas as etapas metodológicas propostas.  

No entanto, há de se lembrar de que toda moeda tem duas faces. As duas faces da 

moeda que circula fora da escola são chamadas de cara e coroa. No caso das aulas de leitura, 

em geral, as duas faces da moeda quase sempre são quantidade e qualidade. Sob essa 

perspectiva, pode-se dizer que os professores que se preocupam em trabalhar muitos textos 

estão focados na quantidade, mas talvez não se preocupem tanto com aqueles que vão receber 

todos esses textos. Já aqueles que investem um maior número de aulas num único texto, assim 
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agem, porque, provavelmente, dão mais importância aos níveis de compreensão e 

interpretação que resultarão da leitura, ou seja, estão mais preocupados com a qualidade.  

No caso desta pesquisa, é o viés qualitativo que a dirige. Por isso, não se considera 

problemático usar um número maior de aulas para trabalhar apenas um texto. Ademais, 

acredita-se que esse aspecto qualitativo pode reverberar no quantitativo, já que a proposta é 

trabalhar com macroestruturas. Por exemplo, ao se trabalhar com as experiências 

multissensoriais e as memórias afetivas, atreladas à situação discursiva, situacional e os 

aspectos linguísticos, por exemplo, do conto Traíra sem espinhos, se estará fornecendo um 

caminho metodológico que poderá ser usado em qualquer outro conto. Ao se trabalhar o 

poema Os cinco sentidos, se estará fornecendo um caminho metodológico que poderá ser 

usado em qualquer outro poema, e assim por diante. Isso quer dizer que o enfoque qualitativo 

da metodologia apresentada procura dar conta da grande quantidade de textos do mesmo tipo.   

Outra questão, que esbarra no binômio quantidade/qualidade, está ligada à grandeza de 

peso do material (os signos semiossensoriais) que deverá ser transportado para as atividades 

de multissensorialização. Algumas experiências prévias da pesquisa mostraram que essa é 

realmente uma preocupação relevante. Por isso, optou-se pela utilização de amostras. O 

recurso da amostra é usado em várias disciplinas, como a sociologia, a matemática, e até na 

área publicitária, em nichos de perfumaria e produtos alimentícios; então, por que não usá-la 

no ensino de leitura? A amostra, de natureza indicial, tem o poder de se configurar como uma 

parte menor de um objeto, mas que o define na sua totalidade. Por exemplo, no conto Com a 

maré e o sonho, um dos objetos presentes na história é o coco. Numa atividade de 

multissensorialização, com uma turma de, aproximadamente, 30 alunos, ficará inviável levar 

trinta cocos para que eles possam vivenciar multissensorialmente seu sabor, sua textura, seu 

odor, etc. No entanto, como uma amostra é uma parte menor de uma coisa que a define em 

sua totalidade; em vez do coco inteiro, levar-se-ia, numa bolsa-térmica, um pequeno 

recipiente com pedaços de polpa de coco, para que eles pudessem ser tocados, cheirados e 

degustados pelos alunos-leitores – cujos olhos, nesse momento, estariam preferencialmente 

vendados. Além disso, para se reforçar o sabor do coco, seria possível servir-lhes água de 

coco em copinhos de café.  Migra-se, assim, da amplitude para a compactude.  

Dito tudo isso, recomenda-se que o professor-mediador reserve sempre o início de 

uma aula mais longa, para dela passar de imediato à introdução e, em seguida, à leitura; e, se 

possível, à interpretação do texto. Caso não haja tempo suficiente, sugere-se que esta última 

etapa seja realizada na aula seguinte – até como forma de se verificar o grau de retenção 

produzido pelo envolvimento provocado na aula anterior. 
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Quanto ao aluno-leitor, acredita-se que, tendo ele participado de tarefas 

multissensoriais ao menos uma vez a cada bimestre letivo, isso poderá se refletir em seu 

desempenho em leitura no restante do ano, aumentando-lhe a aptidão na leitura de futuros 

textos, mesmo que estes não venham a ser multissensorializados.  

Como se viu, a proposta aqui apresentada se alicerça em importantes pesquisas acerca 

do ensino de leitura. No entanto, ela tem um caráter diferencial, uma vez que pretende 

motivar o aluno-leitor a partir não somente de seus conhecimentos intelectivos, e conceituais, 

mas também daquilo que o constitui como sujeito na sua relação com a palavra escrita: seus 

saberes sensoriais e emocionais, evocados por meio de experiências sensoriais diretas (do 

aluno-leitor com os estímulos sensoriais, através da multissensorialização) e indiretas (do 

aluno-leitor com as palavras). Presume-se, assim, que ao trazer, para as aulas de leitura, a 

participação dos cinco sentidos como canais de comunicação do aluno-leitor com o texto 

escrito, as atividades mediadoras poderão aumentar-lhe sua potência de agir, isto é, sua 

potência para ler, compreender e interpretar o texto; além de também contribuir para que ele 

preste atenção na aula; retenha o conteúdo estudado e, enfim, envolva-se com o texto. 

Espera-se que por meio do trabalho realizado com Os cinco sentidos, Traíra sem 

espinhos e Com a maré e o sonho seja possível comprovar aquilo que, nesta tese, é o fio 

construtor das estratégias de mediação em leitura: a crença num sujeito-leitor constituído de 

sensações, sentimentos e memórias os quais também podem atuar como coadjuvantes na 

leitura do texto escrito e no desenvolvimento da competência leitora. Sob essa perspectiva, o 

aluno-leitor não pode mais ser considerado apenas como um corpo-razão, mas 

fundamentalmente um corpo-sentimento, um corpo-memória e um corpo-linguagem – que se 

entrecruzam e se complementam no ato de leitura. 

Há de se ressaltar que os capítulos a seguir contemplarão instâncias de aplicabilidade 

desta tese, tendo em vista a atuação do professor-mediador que lê os textos com base (i) na 

sua filiação teórica; (ii) nos explícitos e implícitos dos respectivos textos e (iii) na sua 

intencionalidade de levar o aluno-leitor a um envolvimento sensório-afetivo com os textos e, 

consequentemente, a maiores graus de compreensão e interpretação. 

Desse modo, o Capítulo 6 contemplará o trabalho discente que ocorre fora do espaço 

da interlocução entre o texto e o aluno-leitor. E o Capítulo 7, por sua vez, apresentará o 

trabalho do professor-mediador dentro do espaço da interlocução, isto é, quando as atividades 

multissensoriais que compõem as etapas metodológicas serão efetivamente aplicadas na sala 

de aula. 
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6     AS POTENCIALIDADES SEMIOLINGUÍSTICAS DOS TEXTOS 

DO CORPUS 

 

Este capítulo tem por objetivo verificar as potencialidades semiolinguísticas que 

ajudaram a construção dos respectivos universos linguístico-discursivos dos textos Os cinco 

sentidos (QUEIRÓS, 2009), Com a maré e o sonho (PARREIRAS, 2006a) e Traíra sem 

espinhos (QUEIRÓS, 2014).  Esse é, portanto, um trabalho de antecipação do contrato de 

leitura na escola, dirigido pelo professor-mediador, fora do espaço da interlocução texto-

aluno.  

Em princípio, todo objeto orgânico tem potencialidades, isto é, possui, inerente a si, 

algo capaz de se desenvolver: sementes podem vir a se tornar frutos; crianças podem vir a se 

tornar adultos; árvores podem vir a se tornar blocos de madeira; blocos de madeira podem vir 

a se tornar esculturas. Dito isto, o que se pode concluir, num primeiro momento, é que a ideia 

de potencialidade é caracterizada pelo traço da mudança esperada. 

Se isso acontece com objetos orgânicos, também pode acontecer com objetos não tão 

orgânicos assim, como por exemplo, o texto. Assim, da mesma forma que a semente pode vir 

a se tornar fruto, o morfema pode vir a se tornar uma palavra; que pode vir a se tornar uma 

frase, que pode vir a se tornar um texto, um poema, um artigo científico, um conto. Se esse 

processo é possível em relação a algumas características concernentes ao texto, como a que 

transforma unidades menores em unidades maiores, tanto do ponto de vista quantitativo 

quanto do qualitativo, mais transformado ainda será o texto, dependendo da situação 

pragmática de uso em que ele se insira. De fato, é a constituição semiolinguística da 

comunicação que faz aflorar a potencialidade de produção dos textos. 

Que potencialidades são essas que, do ponto de vista da Semiolinguística, conseguem 

criar universos linguístico-discursivos ligados a diferentes situações de comunicação? 

Algumas delas, já apresentadas no Capítulo Norte teórico, são: (i) Fazer existirem sujeitos 

numa encenação comunicativa, levando-se em conta o contrato de leitura fora da escola e o 

contrato de leitura na escola; (ii) Semiotizar o mundo por meio dos processos de 

transformação e transação; (iii) Configurar a semiotização de acordo com os modos de 

organização discursiva: enunciativo, descritivo, narrativo, argumentativo.  
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6.1  Os sujeitos do cenário semiolinguístico 
 

 

Os sujeitos da encenação comunicativa nos textos do corpus serão apresentados de 

acordo com duas circunstâncias distintas: a do contrato de leitura fora da escola e a do 

contrato de leitura na escola. 

 

6.1.1 Os sujeitos no contrato de leitura fora da escola 

 

Para representar a 1ª. situação, adaptou-se a figura dos circuitos do ato de linguagem 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

6.1.1.1 Encenação I: Os cinco sentidos 

  

 
Figura 8: Os sujeitos do contrato de leitura fora da escola – Encenação Comunicativa I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhar experiências 

sensoriais e afetivas 

Visada: Fazer-sentir  

CONTRATO DE LEITURA FORA DA ESCOLA 

 

Bartolomeu 

Campos de 

Queirós 

A voz que 

fala no 

poema  

Monologal 

Leitor 

Destinatário 
 

Leitor real 
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6.1.1.2 Encenação II: Com a maré e o sonho  

 
Figura 9: Os sujeitos do contrato de leitura fora da escola– Encenação Comunicativa II 

 

 

6.1.1.3 Encenação III: Traíra sem espinhos  
 

Figura 10: Os sujeitos do contrato de leitura fora da escola– Encenação Comunicativa III 

 

CONTRATO DE LEITURA FORA DA ESCOLA 

Visada: Fazer-sentir  

Compartilhar um sonho de infância 

em relação ao mar e aos cocos 

 

Ninfa Parreiras 

 

Narrador 
 

Monologal 

Leitor 

Destinatário  

Leitor real 

CONTRATO DE LEITURA FORA DA ESCOLA 

Visada: Fazer-sentir  

Compartilhar uma visão sobre o 

absurdo que é nascer para morrer 

 

Bartolomeu 

Campos de 

Queirós 

 

Narrador 

Monologal 

Leitor 

Destinatário 

 

Leitor real 
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 As figuras 8, 9 e 10 mostram, respectivamente:  

 

a) No espaço externo: Euc, representado pelo autor; Tui, representado pelos possíveis 

leitores reais; a finalidade contratual e o projeto de fala; 

b) No espaço interno: Eue, representado pela voz que fala no texto; Tud, representado 

pelo leitor imaginado pelo Euc.  

 

Ressalta-se, ainda, que os três textos são marcados pelo dizer monologal, pois a troca 

linguageira não é presencial, ou seja, os parceiros não estão presentes, fisicamente, diante um 

do outro. Além disso, por serem textos literários, a visada de fazer-sentir é considerada como 

principal, embora haja outras finalidades contratuais, como as de fazer-saber e fazer-aderir. 

 

 

6.1.2 Os sujeitos no contrato de leitura na escola 

 

Para representar a 2ª. situação contratual, elaboraram-se os seguintes quadros: 

 

 

6.1.2.1 Encenação I: Os cinco sentidos 

 

 
Quadro 6: Os sujeitos do contrato de leitura na escola – Encenação Comunicativa I  

 

       CONTRATO DE LEITURA NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

CIRCUITO  
EXTERNO 

CIRCUITO  
INTERNO 

COSSUJEITO (Professor-mediador) 

Bartolomeu C. de 

Queirós 

Leitor real 

 
(Aluno-leitor do E.F.II) 

 

 

A voz que fala no 

poema 

 

Leitor-destinatário 
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6.1.2.2 Encenação II: Com a maré e o sonho 

 

 
Quadro 7: Os sujeitos do contrato de leitura na escola – Encenação Comunicativa II 

 

       CONTRATO DE LEITURA NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6.1.2.3 Encenação III: Traíra sem espinhos 

 

 
Quadro 8: Os sujeitos do contrato de leitura na escola – Encenação Comunicativa III 

 

CONTRATO DE LEITURA NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO  
EXTERNO 

CIRCUITO  
INTERNO 

COSSUJEITO (Professor-mediador) 

Escritor Bartolomeu 

C. de Queirós 
 

Leitor real 

 
(Aluno-leitor do E.F.II) 

 

 

Narrador 

 

 

Leitor-destinatário 
 

CIRCUITO  
EXTERNO 

CIRCUITO  
INTERNO 

COSSUJEITO (Professor-mediador) 

 

Ninfa Parreiras 

Leitor real 

 
(Aluno-leitor do E.F.II) 

 

Narrador 

 

Leitor-destinatário 
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Os três quadros anteriores mostram, respectivamente, o cossujeito, que fala em nome 

tanto da instância do produtor quanto da instância do receptor, instituindo-se ora como Euc e 

Tui, no circuito externo; ora como Eue e Tud, no circuito interno. Seus objetivos são elaborar 

e aplicar atividades de mediação que potencializem, sensorial e afetivamente, o aluno-leitor, 

arrefecendo possíveis situações de litígio e levando-os a um maior envolvimento com o texto.  

 

6.2    A semiotização do mundo 

 

O cenário semiolinguístico no qual acontece a semiotização do mundo é construído de 

acordo com a relação forma-sentido, orquestrada pelo Eu comunicante. É nessa relação que 

estão inseridos os processos de transformação e transação, tratados no capítulo Norte teórico.  

Antes de mostrar esses processos em cada texto do corpus, faz-se necessário lembrar 

que a semiotização depende, primeiramente, de uma competência para perceber 

sensorialmente os objetos do mundo. É a partir dessas experiências, e das sensações, 

sentimentos e saberes evocados na memória dos indivíduos, que estes vão transformando o 

mundo a significar em mundo significado.  

Assim, o Eu comunicante transforma os objetos do mundo, dando-lhes identidade 

nominal; descrevendo suas propriedades; observando suas ações, e estabelecendo relações de 

causalidade com outros objetos do mundo. No entanto, para que essa visão de mundo seja 

levada para outros sujeitos, e para que estes adiram ao projeto de fala do locutor, ambos os 

parceiros da comunicação precisam considerar os princípios da relação intersubjetiva que os 

regem. 
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6.2.1 Encenação I: Os cinco sentidos  

 

 
Quadro 9: Os processos de transformação e de transação na Encenação comunicativa I 

 

TRANSFORMAÇÃO TRANSAÇÃO 

 

a) Identificação:  

“terras”; “barulhos”; “flores”; “peixes”; 

“neblina” são algumas das identidades 

nominais presentes no texto; 

 

a) Alteridade:  

Os parceiros devem reconhecer-se como 

semelhantes, com saberes compartilhados 

acerca de algumas experiências sensoriais 

e afetivas. 

 

 

b) Qualificação:  

“terras generosas”; “barulhos de vento”; 

“flores da mangueira”; “doce de leite”; 

“neblina cobrindo as águas” são algumas 

das identidades descritivas presentes no 

texto; 

 

 

b) Pertinência:  

Os parceiros devem reconhecer o 

conteúdo temático.  

 

 

c) Ação:  

“Olhamos o mundo e sentimos sede, 

fome, sonho”; “E o ruído do vôo das 

abelhas adoça nosso dia”; “O aroma do 

pão nos emociona ao pensarmos no 

milagre da terra” são algumas das 

identidades narrativas presentes no texto;  

 

 

c) Influência:  

O Eu comunicante procura afetar sensorial 

e emocionalmente o Tu interpretante; 

 

 

d) Causação:  

“Com os olhos nós olhamos a vida”; 

“Com os ouvidos nós escutamos o 

silêncio do mundo”; “Com o nariz 

sentimos os cheiros do mundo”; “Com a 

boca sentimos o sabor das coisas”; “Pela 

pele experimentamos as sensações de 

calor, frio, dor, prazer” são algumas 

identidades que agem e/ou sofrem ações 

em decorrência de uma sucessão de fatos. 

 

d) Regulação:  

Além dos princípios norteadores acima 

mencionados, os parceiros recorrem a 

estratégias textual-linguístico-discursivas 

que ajudam a assegurar uma 

intercompreensão mínima, evitando, 

assim, a ruptura da troca linguageira. No 

caso da relação texto-aluno, essa 

regulação é dirigida pelo professor-

mediador (o cossujeito). 
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6.2.2 Encenação II: Com a maré e o sonho  

 
 

Quadro 10: Os processos de transformação e de transação na Encenação comunicativa II 

 

TRANSFORMAÇÃO TRANSAÇÃO 

 

a) Identificação:  

“mar”; “menina”; “areia”; “sonho”; 

“maré”; “cocos”; “cartões postais” são 

algumas das identidades nominais que 

compõem a narrativa. 

 

 

a) Alteridade:  

Os parceiros devem reconhecer-se como 

semelhantes, com saberes compartilhados 

advindos de experiências (ou da falta 

delas) com mar, lagoa, cocos, marés e 

sonhos. 

 

b) Qualificação:  

“frutos grandes e esféricos”; “lagoa de 

água doce”; “castelo encantado”; “castelo 

de coco” são algumas das identidades 

descritivas presentes no texto. 

 

b) Pertinência:  

Os parceiros devem reconhecer o 

conteúdo temático. 

 

 

 

c) Ação:  

“Ao chegar o dia esperado, aproveitou o 

passeio com os colegas [...]. usou seus 

trocados para comprarum coco”; “Ela 

continuou a desenhar o mar dentro dela” 

são algumas das várias identidades 

narrativas que ajudam a dar dinamicidade 

à história. 

 

 

c) Influência:  

O Eu comunicante procura trazer o Tu 

interpretante para conhecer o seu sonho de 

infância e as inquietações por ele geradas. 

 

 

 

d) Causação:  

“Não conhecia o mar. Morava no 

interior”; “Sua curiosidade pelo mar 

aumentava mais e mais, e mais ainda. 

Aumentava o mar” são exemplos de 

identidades accionais construídas em 

decorrência de uma sucessão de fatos. 

 

 

d) Regulação:  

Além dos princípios norteadores acima 

mencionados, os parceiros recorrem a 

estratégias textual-linguístico-discursivas 

que ajudam a assegurar uma 

intercompreensão mínima, evitando, 

assim, a ruptura da troca linguageira. No 

caso da relação texto-aluno, essa 

regulação é dirigida pelo professor-

mediador (o cossujeito). 
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6.2.3 Encenação III: Traíra sem espinhos 

 

 
Quadro 11: Os processos de transformação e de transação na Encenação comunicativa III 

 

TRANSFORMAÇÃO TRANSAÇÃO 

 

a) Identificação:  

“crepúsculo”; “momentos”; “vida”; 

“nascimento”; “morte”; “melancia” são 

algumas das identidades nominais que 

compõem a narrativa. 

 

 

a) Alteridade:  

Os parceiros devem reconhecer-se como 

semelhantes, com saberes compartilhados, 

advindos de experiências concretas e 

figurativas com o pôr do sol, as melancias, 

o dia e a noite, o nascimento e a morte. 

 

b) Qualificação:  

“Instante de guerra”; “sabor do suor”; 

“despedida inusitada, que rompe de lugar 

nenhum” são algumas das identidades 

descritivas presentes no texto. 

 

b) Pertinência:  

Os parceiros devem reconhecer o 

conteúdo temático. 

 

 

 

c) Ação:  

“Desafiando os limites da liberdade, as 

melancias prosperavam autônomas [...]”; 

“[...] vaidosas, cobriam sua sangrenta 

carne com polida casca” são algumas das 

várias identidades narrativas que ajudam a 

dar encaminhamento à história. 

 

 

c) Influência:  

O Eu comunicante procura trazer o Tu 

interpretante para refletir sobre o intervalo 

de tempo entre a vida e a morte; e sobre o 

absurdo que é nascer fadado a morrer.  

 

 

d) Causação:  

“Sem mais recursos, com os caminhos 

cruzados e as procuras exauridas, ele 

travou um pacto com as melancias”; “[...] 

por dormir demais naquele pôr do sol, o 

sono da noite não veio” são dois exemplos 

de identidades accionais construídas em 

decorrência de uma sucessão de fatos. 

 

 

d) Regulação:  

Além dos princípios norteadores acima 

mencionados, os parceiros recorrem a 

estratégias textual-linguístico-discursivas 

que ajudam a assegurar uma 

intercompreensão mínima, evitando, 

assim, a ruptura da troca linguageira. No 

caso da relação texto-aluno, essa 

regulação é dirigida pelo professor-

mediador (o cossujeito). 
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6.3     Os modos de organização discursiva 

 

A semiotização do mundo não é construída a esmo. Uma vez passada pelo filtro dos 

sentidos do corpo e do filtro cultural, ideológico (BIZZOCHI, 2001), ela demanda 

organização. Para isso, as tarefas de nomear os seres, qualificá-los, descrever suas ações e 

estabelecer relações de causalidade entre eles dependem não apenas das experiências 

individuais e coletivas do Eu comunicante no mundo, mas também de sua habilidade 

cognitiva para acessar seus saberes em nível linguístico, discursivo e situacional.  

Esses saberes correspondem, respectivamente, aos três tipos de memória propostos por 

Charaudeau (2004a) – memórias das formas dos signos, dos discursos e das situações 

comunicativas – e que ajudam no processo de semiotização do mundo que, por sua vez, é 

configurado de acordo com os modos de organização discursiva: enunciativo, descritivo, 

narrativo, argumentativo. Esses modos de organização serão tratados a seguir, considerando-

se os textos do corpus.  

 

 

6.3.1  Encenação I: Os cinco sentidos  

 

a) Modo enunciativo:  

O enunciador se expressa de forma Elocutiva, pois, ao descrever a funcionalidade dos 

órgãos dos sentidos, ele vai deixando, sobre o texto, marcas linguísticas explícitas que 

revelam seu ponto de vista interno sobre suas experiências sensoriais e memórias afetivas. 

Ex.: “Quando olhamos, nós acordamos alegrias, tristezas, saudades, amores, lembranças que 

dormem em nossos corações”. 

 

 

b) Modo descritivo:  

Quando um ser é nomeado, localizado-situado e qualificado, ele está sendo concebido 

por um sujeito descritor. Eis uma amostra dessa concepção no texto Os cinco sentidos: 
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Quadro 12: O modo de organização descritivo na Encenação comunicativa I 

 

 

 
NOMEAR LOCALIZAR-

SITUAR 

QUALIFICAR 

 

 

As águas ... entre pedras, peixes, 

algas 

 

VISÃO As terras 

 

 generosas 

 O firmamento  decorado com Sol 

 

 

 

AUDIÇÃO 

Barulhos ...  no silêncio de vento, de chuva, de 

asa e de mergulho 

 A melodia 

 

 das notas 

 O tom 

 

 das vozes 

 

 

A terra  molhada 

OLFATO O perfume 

 

 E as flores da 

mangueira 

 O cheiro  

 

 

 

... nos corredores da 

casa 

do café 

 O doce   de leite 

 

PALADAR 

A lembrança  

 

...na beira do fogão da mãe 

 Mais fumaça 

 

... em nossos olhos  

 A neblina 

 

...nas manhãs de maio  

TATO Alguém 

 

 especial 

 Os sons 

 

 que fazem arrepiar 

 

 

 

c) Modo narrativo:  

Faz-se necessário ressaltar que no poema Os cinco sentidos predomina a descrição das 

sequências de ações; não havendo, necessariamente, uma narração. Por isso, o modo narrativo 

não será aqui tratado. 
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d) Modo argumentativo: 

O sujeito argumentante trabalha sua enunciação em nível de racionalidade e em nível 

de influência para provar que os órgãos dos sentidos são canais sensório-afetivos muito 

importantes para a potencialização da interação humana. No primeiro caso, ele procura 

conferir um maior grau de objetividade à sua enunciação, trazendo para o texto os seres do 

mundo que podem ser compartilhados por muitos outros sujeitos (terra, peixes, abelhas, pão, 

fumaça, etc.). No segundo caso, ele utiliza suas experiências individuais e coletivas com esses 

seres, a fim de seduzir o Tu interpretante – que pode projetar, durante a leitura, suas próprias 

memórias afetivas nas memórias afetivas do enunciador, aderindo, assim, ao seu projeto de 

fala – e trazê-lo para o seu jogo argumentativo.  

Alguns recursos linguísticos comprovam essa investida do enunciador. Dentre elas, 

pode-se mencionar a repetição do sintagma verbal “têm raízes pelo corpo inteiro”, que ajuda a 

ressoar, na superfície textual, o argumento de que olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos/pele não 

atuam separadamente, mas de forma conjugada; por isso, segundo o texto, a interação humana 

com o mundo depende, essencialmente, da potencialidade sensório-afetiva proporcionada 

pelas experiências do corpo no mundo. 

Outro recurso é a conjugação dos cinco sentidos, que pode ser representada, em nível 

linguístico, pela conjugação gramático-semântica de alguns conectivos, a saber: (i) “Olhamos 

o mundo e sentimos sede, fome e sonho”. A conjunção e é gramaticalmente classificada como 

coordenativa aditiva; no entanto, é arregimentada para a superfície textual como subordinativa 

consecutiva; (ii) “Se pegamos na mão da pessoa amada, nosso coração dispara” e “Se 

escutamos música, nosso corpo descansa”. Aqui, a conjunção se é classificada como 

subordinativa condicional, mas assume, no texto, o valor de uma subordinativa temporal. 

Assim, nos exemplos citados, as conjunções e / se tornam-se “operadores argumentativos” 

(CHARAUDEAU, 2014) na hora em que assumem, respectivamente, o valor consecutivo e 

temporal.  

 

 

6.3.2 Encenação II: Com a maré e o sonho  

 

a) Modo enunciativo:  

O trabalho de apagamento do ponto de vista do narrador, por meio de marcas 

linguísticas de 3ª. Pessoa, torna a enunciação aparentemente objetiva e neutra – no sentido de 

aparentemente desvinculada da subjetividade do locutor. Por isso, nesse conto, o modo de 



156 
 

enunciação é classificado como Delocutivo. Ex.: “Ela dormiu e acordou...”; “Sua 

curiosidade pelo mar aumentava...”; “Sentiu-se traída por ele”.  

 

b) Modo descritivo:  

 
Quadro 13:  O modo de organização descritivo na Encenação comunicativa II 

 

NOMEAR 

 

LOCALIZAR-SITUAR QUALIFICAR 

Menina “Morava no interior” 

 

Não conhecia o mar; 

Colecionava cartões postais de 

cidades litorâneas; recortava 

figuras com mar e praias 

 

Coco 

 

 

“[...] que via no supermercado” 

 

“Duro”; “cheio de cabelos” 

Coco “[...] viajou confortavelmente 

em seu colo” 

 

“Grande e bem verde” 

Mar “E continuou a desenhar o mar 

dentro dela” 

 

“Mudava de cor” 

Lagoa 

 

 

 

 

“[...] rodeada de areia e cocos” 

 

 

c) Modo narrativo:  

Os actantes, ou papéis narrativos, são: a) actante-sonhador: menina; actantes-aliados: 

os pais e os colegas do colégio; 

Os processos constituem-se das seguintes funções narrativas, as quais permitem o 

encadeamento entre as ações: a) função narrativa de apresentação do cenário e dos seres: 

“Certa vez, o mar, uma menina. Uma menina, a areia, um sonho. Um sonho, a maré, o mar; 

b) função narrativa de espera: “Imagens [...] salgadas, vindas com o choro da espera”; c) 

função narrativa de reflexão/questionamento: “Como podia uma árvore plantada na areia? E 

tão comprida e fina, segurando frutos grandes e esféricos?”; d) função narrativa de decepção: 

“Sentiu-se traída por ele”. 

As sequências, que integram processos e actantes, podem ser organizadas da seguinte 

forma: a) Estado inicial: “Não conhecia o mar. Morava no interior [...]”; b) Falta: “[...] 

queria era conhecer os cocos nos coqueiros”; c) Busca: “Colecionava cartões postais de 
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cidades litorâneas [...]. Recortava figuras com mar e praias”; d) Estado final: Do ponto de 

vista da literalidade narrativa – o que não é desejável numa leitura de textos literários –, é 

provável que se considere o estado final como “fracasso”, visto que, no final da história, o 

narrador confirma que a menina acabou não conhecendo nem o mar nem os cocos do mar: 

“[...] continuou a desenhar o mar dentro dela, com os coqueiros e os cocos...”. No entanto, 

do ponto de vista do simbólico da narrativa, pode-se considerar o estado final como “êxito”, 

pois, mesmo não tendo conhecido nem o mar nem os cocos do mar, a personagem feminina 

continuou desenhando dentro dela a marca do seu sonho, seu carimbo existencial: o mar (que 

a levaria aos cocos). E, ao assim fazê-lo, pode-se inferir que ela cria a possibilidade de viver, 

dentro de si, todos os sonhos do mundo e, desse modo, gerar “um monte de histórias”; 

histórias do seu universo particular, mas que podem tanger o universo particular de outros 

leitores.  

 

d) Modo argumentativo: 

O sujeito argumentante trabalha sua enunciação em nível de racionalidade a partir do 

momento em que se pode perceber que as lembranças da narradora sofreram uma espécie de 

seleção consciente, de alguém que escolheu um dos sonhos de sua infância para dele falar. 

Nesse processo de seleção de memórias, a autora se utiliza da estrutura canônica do modo 

narrativo, situando o tempo, o espaço e os demais elementos de sua narração: “Certa vez, o 

mar, uma menina. uma menina, a areia, um sonho. Um sonho, a maré, o mar...” (1º. 

Parágrafo). Em seguida, a autora faz uma delimitação do aspecto que realmente vai conduzir 

toda a concatenação das ideias dos seus textos; a saber: seu desejo de conhecer os cocos nos 

coqueiros. Depois de ter revelado esse seu desejo, sente-se claramente a sua preocupação em 

desvendar os segredos que caracterizariam essas frutas e suas respectivas árvores. Nesse 

momento, ela constrói todo o seu texto, utilizando os modos de encadeamento que estão 

marcados pelo valor da causalidade:  

1. Faz uma pergunta encabeçada pelo conectivo como, cujo objetivo é explicar algo 

que, do ponto de vista do seu conhecimento racional, lhe era desconhecido: “Como podia 

uma árvore plantada na areia?”; 

2. Vale-se, sem parcimônia, do pronome interrogativo emblemático por quê, para 

encaminhar as questões que quer conhecer sobre o objeto do seu sonho: “Por que o coco 

variava de cores?”; “Por que o coco duro que via no mercado era cheio de cabelo?”; “Por 

que nascia na areia?; “Por que carregava uma água?; “Por que podia ser comido mole ou 

duro?”. Há, ainda, outros introdutores das questões que ela quer racionalmente responder: (i) 
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onde (“Onde estavam os cabelos do coco verde?”); como (“Como fazer nascer cabelo no 

coco?”).  

Existem, provavelmente, outros aspectos argumentativos presentes em Com a maré e 

o sonho. Contudo, decidiu-se abordar apenas esse aspecto, uma vez que ele se repete ao longo 

de todo o texto, ou seja, é na tentativa de narrar os porquês constitutivos do objeto de desejo 

da personagem que o sujeito narrante vai construir a argumentação da sua narrativa.  

 

 

6.3.3 Encenação III: Traíra sem espinhos  

 

a) Modo enunciativo:  

O enunciador se expressa de forma Delocutiva, pois, ele age como se não tivesse 

nenhum ponto de vista sobre os fatos narrados e deixasse o discurso falar por si mesmo. Ex.: 

“Dormia, cotidianamente, durante todo o imenso instante do crepúsculo” (1º. Parágrafo). 

 

b) Modo descritivo:  

 

Quadro 14: O modo de organização descritivo na Encenação comunicativa III 

 

NOMEAR 

 

LOCALIZAR-SITUAR QUALIFICAR 

“Momentos” 

 

 “medianeiros” 

“vida” “entre o susto do nascimento e as 

pálpebras da morte” 

 

“despedida” 

 

 “tem gosto ignorado” 

“caos” 

 

“[...] em seu quarto escuro” 

 

“[...] que circulava”  

“Nascer para 

morrer” 

 

 “[...] lhe ecoava como um 

desumano absurdo, uma 

condenação sem explícitos 

espinhos” 

“melancias” 

 

“[...] adormeciam em berço de 

capim” 

 

 

“seixo” 

 

 

 

 

“[...] rolado de esmeralda” 

“paixões” “[...] nos seus interiores” “encarnadas” 
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c) Modo narrativo:  

Os actantes, ou papéis narrativos, são: a) actante-angustiado: personagem masculino; 

actante malfeitor: o pôr do sol; actante-benfeitor: as melancias. 

Os processos constituem-se das seguintes funções narrativas, as quais permitem o 

encadeamento entre as ações: a) função narrativa de medo: “E a vida, por estar entre o susto 

do nascimento e as pálpebras da morte, o amedrontava”; “[...] garganta abaixo, sem 

degustar o sabor do suor que exala do medo”; b) função narrativa de espera: “Parecia-lhe 

interminável esse instante de guerra em que o dia mastiga a noite e a noite engole o dia”; c) 

função narrativa de insulto/inveja: “As melancias lhe insultavam pela abundância de vida que 

guardavam, pela subversão diante de lógicas efêmeras”; “Sempre invejou a coragem de 

viver das melancias e sua liberdade de desafiar os inconvenientes”; d) função narrativa de 

salvação: “Sem mais recursos, com os caminhos cruzados e as procuras exauridas, ele travou 

um pacto com as melancias”; “Não deixaria de ter como companhia tal fruta [...]”; “Tal 

alimento passou a ser seu analgésico, seu calmante, seu sonífero”.  

As sequências podem ser organizadas da seguinte forma: a) Estado inicial: “Dormia, 

cotidianamente, durante todo o imenso instante do crepúsculo”; b) Falta: “O pôr do sol lhe 

confirmava, cotidianamente, a necessidade de um crepúsculo para intermediar o vivido e o 

sonhado, o passado e o futuro [...]”; c) Busca: “Alimentou-se com rezas, comprimidos e 

palavras [...]”; “Fez um pacto com as melancias”; d) Estado final: Êxito, pois apesar de ter-

se esquecido de reservar melancia para o amanhecer, ele, já apaziguado com a vida, “Dormiu 

sem jamais descobrir como brotou o desejo de açúcar no coração da formiga”, ou seja, já 

não se importava em saber as causas do seu medo; a partir daquele momento, mesmo sem a 

melancia para o amanhecer, ele optaria pelo momento presente, pelo “lugar da concretude, 

mas sem espinhos”. 

 

d) Modo argumentativo: 

O sujeito argumentante trabalha sua enunciação em nível de racionalidade, no entanto, 

não o faz de forma explícita: Na conexão entre os doze parágrafos do texto, em somente três 

deles (7º.; 8º.; 9º.) o autor se vale de itens de causalidade explícitos para ligar as partes do 

texto. No 7º. Parágrafo, ele utiliza a expressão “depois de fugir do crepúsculo da tarde”, para 

fazer uma referência anafórica ao que disse no 6º. Parágrafo. No 8º. Parágrafo, com o mesmo 

intuito anafórico, se vale da expressão “sem mais recursos”, para mostrar o esgotamento das 

possibilidades levantadas no parágrafo anterior, em relação à questão de que estava tratando. 
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No 9º. Parágrafo, também com função anafórica, usa a expressão “como foi”, para reforçar a 

ideia posta no parágrafo anterior.  

Já no nível intraparagráfico, pode-se observar que o modo de encadeamento, que 

constitui esses parágrafos também não se dá de forma explícita, isto é, os conectivos 

marcadores da causalidade não são abundantes. Muito mais do que o processo de coesão 

marcado por conectivos explícitos, o que se dá é uma espécie de justaposição das frases que 

assume sentido entre si por conta da coerência instaurada por recursos de co-ocorrência de 

palavras do mesmo campo semântico (a ideia de costura): “Há muito usava a linha do tempo 

para chulear os pesares. Restara agora um curto pedaço de fio na agulha e distante do nó 

inicial. Mal dava para arrematar o fim do definitivo. E saber que somente o desconhecido é 

definitivo lhe entristecera o corpo inteiro. Doíam-lhe a unha, o cabelo, a pele. Viu 

confirmado que viver é subtrair-se”. Exemplos dessa análise podem ser vistos ao longo de 

todo o texto, mas aqui será ilustrado apenas com o 2º. Parágrafo, como forma de 

representação, numa parte, daquilo que ocorre no todo.  

Pode-se inferir que a reduzida presença de itens de causalidade para ligar os 

parágrafos entre si e os períodos dentro de cada um desses parágrafos se deve à utilização de 

uma estratégia linguística que procura materializar aquilo que atravessa praticamente toda a 

narrativa: a fragmentação da subjetividade do protagonista, advinda de sua dificuldade de 

conectar-se com a vida e com ele mesmo. 

 

6.4  Reflexões sobre as potencialidades semiolinguísticas 

 

Conclui-se, assim, que os textos Os cinco sentidos; Com a maré e o sonho e Traíra 

sem espinhos são, cada um, o resultado do trabalho de semiotização do mundo dirigido por 

um Eu comunicante que, para potencializar o seu dizer, levá-lo a um Tu interpretante, e 

conseguir a adesão deste (Tu destinatário) ao seu projeto de fala, seleciona estratégias 

potencialmente semiolinguísticas, a fim de atingir uma determinada finalidade comunicativa 

(o contrato). Assim, para inscrever seu olhar sobre o mundo na superfície textual, o Eu 

enunciador acessa experiências e memórias que ajudam a dar o tom situacional, discursivo e 

semiolinguístico de suas produções linguageiras.  

Como foi falado, todo esse trabalho de semiotização não acontece primeira e 

diretamente na experiência simbólica. Ele é o resultado das inúmeras experiências sensoriais 

do Eu comunicante no mundo tangível, a partir das quais ele produz uma série de 

representações mentais que, segundo Bizzochi (2001), “permitem adquirir novos dados da 
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experiência e reconhecer dados anteriormente adquiridos”. Em outros termos, considerando-

se o Eu comunicante de cada obra acima mencionada, pode-se dizer que foi a partir das 

percepções sensoriais que eles sentiram e pensaram o mundo e, em consequência, 

transformaram suas percepções e pensamentos em signos organizados nos diferentes modos 

discursivos mencionados.  

Assim, seria possível dizer que as potencialidades semiolinguísticas dos textos 

estariam impregnadas de tudo aquilo que o locutor viu, ouviu, cheirou, provou e tocou, 

revelando os objetos, e suas respectivas propriedades sensoriais, que foram retirados do 

mundo real e simbolizados no mundo do texto. Então, por que não fazer o caminho inverso, 

isto é, trazer para o mundo real os objetos inscritos no mundo do texto? É provável que, nessa 

via de mão-dupla, o leitor venha a se aproximar, sensorial e afetivamente, das sensações e 

sentimentos experimentados, primeiramente, pelo locutor. 

Como nos textos selecionados para a aula de leitura, a situação é monologal, marcada 

pelo contrato de leitura na escola, cabe perguntar como é que todo esse processo 

semiolinguístico da comunicação ajuda a desenvolver a competência leitora dos alunos. É 

nesse momento que se deve convocar o professor-mediador que, por ser conhecedor das 

potencialidades semiolinguísticas dos textos e se projetar como parceiros e protagonistas do 

ato de leitura, poderá conduzir suas atividades de mediação. É preciso ressaltar que essas 

semiolinguísticas foram atestadas e demonstradas ao longo de todo este capítulo. 

Como o professor-mediador sabe que toda percepção de um objeto se dá, 

primeiramente, através dos cinco sentidos do corpo, ele tem condições de tomar cada um dos 

textos como um objeto que pode ser apreendido sensorialmente pelo aluno-leitor. Por isso, ele 

elabora suas atividades multissensoriais, a fim de potencializar a produção de significados e 

significações antes da leitura.  

Contudo, cabe ainda mais uma pergunta: percebidos tais processos semiolinguísticos, 

através dos órgãos sensoriais do leitor, como se daria o processo de compreensão e 

interpretação do que se percebeu? Uma possível resposta é a de que esse processo se daria 

entre o que foi percebido pelos sentidos e a sua associação com os arquivos de memória do 

leitor. É provável que esse seja um dos atalhos para se potencializar a compreensão dos textos 

a serem interpretados. Sabe-se que, na escola, os dados de memória amplamente requisitados 

são aqueles advindos de saberes enciclopédicos, geralmente ligados ao conhecimento lógico-

causal. São saberes geralmente acessados através de perguntas que não demandam o uso do 

olfato, do tato, da audição, do paladar, nem da memória sensorial e/ou afetiva.  
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Portanto, por se julgar que as experiências sensoriais diretas e as memórias sensório-

afetivas podem ser importantes ferramentas potencializadoras da leitura dos textos, propõem-

se, nesta tese, as atividades de multissensorialização como um fio didático-pedagógico que 

atravessa todos os textos literários. Esse fio vai puxando, na tessitura textual (como a linha 

puxa a agulha na tessitura do tecido), as memórias sensoriais, afetivas, enciclopédicas, todo 

tipo de memória, até chegar à interpretação do texto. 
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7 SENTIDOS DO CORPO, MEMÓRIAS E SENTIDOS DO TEXTO 

 

O objetivo deste capítulo é tomar os textos Os cinco sentidos (2009); Com a maré e o 

sonho (2006) e Traíra sem espinhos (2014) e verificar, em cada um deles, uma possível 

articulação entre os sentidos do corpo, as memórias e os sentidos dos textos, como outra 

instância preparatória das atividades de mediação – ainda fora do espaço de interlocução 

texto-aluno. Esse é, portanto, um trabalho de antecipação do contrato de leitura, voltado para 

a interpretação dos textos, a partir das suas respectivas materialidades linguísticas, nas quais 

os saberes e as expectativas do polo produtor jogam com os saberes e as expectativas do polo 

receptor.  

No entanto, considerando-se o contrato de leitura na escola, já foi falado que os 

sentidos dos textos que chegam ao aluno-leitor passam inicialmente pelo crivo analítico-

interpretativo do professor-mediador, pois ele é o primeiro a selecionar, ler e interpretar os 

textos. É com base nos seus gestos de interpretação, e nos seus desdobramentos como Euc e 

Tui, no circuito externo; e como Eue e Tud, no circuito interno, que o professor elabora as 

atividades multissensoriais, como também as demais etapas das suas estratégias de mediação.  

Sabe-se que no contrato de leitura fora da escola, os sentidos são construídos pelo 

autor e pelo leitor; uma construção que é, assim, o resultado de um processo de 

intersubjetividade mútuo, mesmo em situação monologal. Contudo, no contrato de leitura na 

escola, não se pode ignorar que a construção dos sentidos está atravessada por uma terceira 

subjetividade, a do professor-mediador – cujo contexto cognitivo pode levá-lo ao 

estabelecimento de intertextualizações, que, segundo Silva
145

, é um processo diferente do 

processo de intertextualidade.  

Sabe-se que a intertextualidade pode ser vista como a relação de um texto com 

outro(s).  Segundo Orlandi (2008, p. 11), há relações de sentidos que se estabelecem entre o 

que um texto diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, e entre o que ele diz e o que outros 

textos dizem. Charaudeau (2014, p. 27) segue nessa mesma direção, embora com outros 

termos e em outra dimensão; para ele, a intertextualidade é como “um jogo de interpelações 

realizado entre os signos, no âmbito de uma contextualização que ultrapassa – amplamente – 

seu contexto explícito”.  

                                                           
145

 Disponível em: http://www.profmauriciodasilva.pro.br/pdf/pedagogia/11_intertextualidade_x_intertextualizacao.pdf. 

Acesso em: 28 dez. 2018. 
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No entanto, para Silva (op. cit.), enquanto a intertextualidade é um trabalho de 

reconhecimento da relação intertextual estabelecida pelo autor, presente na materialidade 

linguística do texto, a intertextualização pode ser do domínio do leitor. No caso do contrato de 

leitura na escola, são dois os leitores: o professor-mediador e o aluno-leitor. Silva explica que 

o termo “intertextualização” corresponde à ação de relacionar textos no momento da leitura 

por parte do leitor, de forma projetiva; por isso, não é só uma operação de resgate; é um 

processo aventureiro praticado durante o ato de ler que exige destemor, coragem e senso de 

medida para que a extrapolação não chegue ao nonsense. 

Desse modo, a articulação entre os sentidos do corpo, as memórias e os sentidos dos 

textos, que se procurará fazer neste capítulo, corresponderá aos gestos de interpretação do 

terceiro sujeito (o cossujeito) do contrato de leitura na escola e às possíveis intertextualizações 

por ele elaboradas.  

Entretanto, antes de iniciar essa articulação, faz-se necessário sinalizar que um mesmo 

texto pode apresentar uma diversidade de temas e domínios diferentes (JOUVE, 2012, p. 73). 

Para lidar com essa peculiaridade, inerente à produção poética, o processo de interpretação 

será conduzido pelo ato de enunciação presente em cada um dos textos acima mencionados.  

Para Charaudeau
146

, o ato de enunciação é o campo no qual acontece o jogo entre o 

explícito e o implícito da linguagem; ou seja, entre o que se diz explicitamente (na superfície 

textual) e o que se deixa pensar ou compreender implicitamente (os sentidos que podem ser 

inferidos a partir das pistas encontradas na superfície textual). Assim, para saber o que um 

texto exprime, será preciso responder a estas perguntas:  

 

1. Quais os possíveis sentidos explícitos? 

2. Quais os possíveis sentidos implícitos? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146

   Entrevista concedida pelo linguista Patrick Charaudeau ao canal universitário dos alunos de jornalismo da 

Universidade de Belo Horizonte (UNIBH, campus Buritis), em maio de 2014. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGGRwpid-ZM. (1‟) Acesso em: 04 jan. 2019. 
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7.1  Os cinco sentidos  

 

Como se sabe, o espaço externo é o lugar no qual o Eu comunicante comanda o ato 

comunicativo por meio de várias estratégias linguísticas. Logo, para responder à primeira 

pergunta – quais os possíveis sentidos explícitos? –, será preciso verificar os recursos 

utilizados nessa camada textual, aqueles que podem revelar aspectos da entrelinha textual. 

Dentre eles, se podem citar:  

 

a) A inserção de um sintagma verbal como frase de entrada no texto: “Por meio 

dos sentidos suspeitamos o mundo”; e de um sintagma verbal como frase de saída: 

“Em cada sentido moram outros sentidos”; 

 

b) A presença de marcas linguísticas de 1ª. pessoa “E quando uma voz invade 

nossos ouvidos” / “Pelo olfato damos sentido ao mundo” / “O doce nos faz imaginar 

o amargo”;  

 

c) Presença de passagens descritivas com conteúdo mais objetivo: “terra 

molhada”; “cheiro do café”; e passagens com conteúdo mais subjetivo: “terras 

generosas“; “O cheiro nos leva a sonhar com o mais longe”; 

 

d) Emprego abundante de artigos definidos: as águas; as terras; o firmamento; os 

sons, etc.; 

 

e) A divisão do poema em estrofes sensoriais, cada uma intitulada como Visão, 

Audição, Olfato, Paladar e Tato; 

 

f) O emprego, no início de cada estrofe sensorial, do sintagma verbal na ordem 

indireta, iniciado pelas preposições “com” e “pela”: “Com os olhos nós olhamos a 

vida”; “Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do mundo”; “Com o nariz sentimos 

os cheiros do mundo”; “Com a boca sentimos o sabor das coisas”; “Pela pele 

experimentamos as sensações de calor, frio, dor, prazer”; 

 

g) A repetição do sintagma verbal “tem raízes pelo corpo inteiro”, antecedido, em 

cada ocorrência, de um sujeito representado por um órgão do sentido: “Os olhos / 

Os ouvidos / O nariz / A boca / têm raízes pelo corpo inteiro”; seguido por sintagma 

semelhante, antecedido pelo órgão do tato: “A pele é raiz cobrindo o corpo inteiro”; 

 

h) A predominância do processo de contiguidade: “Se vemos alguém chupando 

limão, sentimos dores no canto da boca”. 
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Sabe-se também que o espaço interno é o lugar no qual o Eu enunciador – a imagem 

de enunciador construída pelo Eu comunicante – performatiza o ato comunicativo: logo, esse 

é o lugar da camada implícita do texto. Para responder à segunda pergunta – quais os 

possíveis sentidos implícitos? –, será preciso verificar como o enunciador do conto 

protagonizou a encenação, tendo em vista as pistas deixadas na superfície textual.  

Na encenação comunicativa de Os cinco sentidos, o modo enunciativo – a instância 

discursiva na qual se inscreve a forma como o locutor decidiu se mostrar no enunciado – é 

predominantemente Elocutivo, pois revela um sujeito que enuncia sua presença no mundo e, 

consequentemente, seu ponto de vista interno sobre ele. O resultado é uma enunciação 

construída por marcas linguísticas como a 1ª. Pessoa, as quais apontam para a posição que o 

sujeito falante ocupa em relação ao seu interlocutor. Assim, ao utilizar, com frequência, esse 

recurso gramatical, o autor do texto implica o leitor como copartícipe das suas experiências 

sensoriais e afetivas.  

Essas experiências são organizadas no poema por meio de passagens descritivas de 

conteúdo emotivo e linguagem conotativa que manifestam a subjetividade do narrador, isto é, 

o seu modo de perceber e representar o mundo. As categorias da língua selecionadas pelo 

enunciador ao descrever a qualidade dos seres, denunciam traços mais objetivos, verificáveis 

por outros sujeitos (p. ex.: “o gosto do doce de leite”) e traços mais subjetivos, não 

necessariamente verificáveis (p. ex.: “gosto da nossa saudade”). 

Nota-se, no procedimento descritivo do poema, a predominância de substantivos 

comuns para designar os seres. Esses substantivos comuns são antecedidos, em grande 

número, por artigos definidos; uma estratégia que permite a produção de efeitos discursivos 

de singularidade e, ao mesmo tempo, de familiaridade, já que no discurso de Os cinco 

sentidos insere-se um enunciador que, ao enunciar as águas; as terras; o firmamento; os sons, 

etc., projeta um destinatário que conhece a que águas, terras, firmamento e sons ele, o locutor, 

está se referindo; desse modo, os artigos definidos contribuiriam para uma descrição 

compartilhada do mundo.   

Pode-se assim constatar, no texto de Bartolomeu Campos de Queirós, a atuação de um 

sujeito que, partindo da descrição dos cinco sentidos, consegue construir, de forma poética, 

seu mundo de lembranças sensoriais e afetivas, para o qual o leitor é levado a conhecer.  

Nessa viagem, o trajeto é performatizado por cinco estações sensoriais – visão, audição, 

olfato, paladar e tato. Como é um texto com finalidade de fazer sentir, ele possibilita que, em 

cada estação, o leitor se depare com um órgão do sentido que o convida a adentrar e sentir, 

pela memória, um universo de imagens, sons, cheiros, sabores e texturas; um universo capaz 
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de aguçar-lhe outros sentidos e despertar-lhe a imaginação. Esse convite se dá por meio de um 

sintagma adverbial estruturado na ordem indireta, e iniciado pela preposição com (Com os 

olhos nós olhamos a vida; Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do mundo; Com o nariz 

sentimos os cheiros do mundo; Com a boca sentimos o sabor das coisas) e pela contração da 

preposição por com o artigo definido a (Pela pele experimentamos as sensações de calor, 

frio, dor, prazer). Essa organização, embora partitiva no plano linguístico do texto, parece 

destacar que os cinco sentidos não são meros impulsos nervosos, eles permitem a interação do 

homem com o mundo empírico; com o mundo das emoções; com o mundo das memórias e 

também com o mundo das palavras; por isso, segundo o texto, a realidade é percebida “com” 

e “pelos” sentidos do corpo humano. 

É o que se pode comprovar quando o enunciador mostra como um estímulo pode 

evocar outros sentidos sensoriais que, por sua vez, podem atrair diversas memórias sensoriais 

e afetivas. Já aqui, pode-se observar um processo sinestésico que rompe com a partitividade 

no plano sensorial – aquela que confere ao olho a função específica de olhar; aos ouvidos a de 

ouvir; ao nariz a de cheirar; à boca a de saborear e ao tato a de tocar – e atinge o corpo 

holisticamente através da interação entre os vários sentidos. Esse looping associativo 

(estímulo sensorial, sentidos do corpo, memórias) revela que, na perspectiva do enunciador, o 

campo de atuação dos sentidos do corpo não se delimita à região anatômica onde estão 

localizados seus respectivos órgãos sensoriais. Para ele, os cinco sentidos misturam-se entre 

si, assim como se misturam o real e o imaginário, o corpóreo e a memória. Por isso, um 

sentido do corpo pode ser ouvido, e também cheirado, saboreado, tocado e visto por outro 

sentido; é o que se confirma pela ressonância produzida pelo sintagma verbal “tem raízes pelo 

corpo inteiro”: “Os olhos têm raízes pelo corpo inteiro” / “Os ouvidos têm raízes pelo corpo 

inteiro” / “O nariz tem raízes pelo corpo inteiro” / “A boca tem raízes pelo corpo inteiro”; e 

pela inserção do sintagma “é raiz cobrindo o corpo inteiro”: “A pele é raiz cobrindo o corpo 

inteiro” (QUEIRÓS, 2009). 

Assim como “raízes” que se espalham “pelo corpo inteiro”, conectando estímulos 

sensoriais a memórias sensoriais e afetivas, os olhos podem ver águas, peixes, Lua, mas eles 

também podem sentir sede, alegria, saudades, dores; os ouvidos podem ouvir o som do choro, 

do vento e do ruído do voo das abelhas e, ao mesmo tempo, sentir sabores, além de calcular 

distâncias, e imaginar histórias; o nariz pode cheirar a terra molhada, o café fresquinho, o pão 

com manteiga, mas ele também pode sentir a textura do trigo nas mãos do padeiro; a boca 

pode saborear o doce de leite e, ainda, sentir o cheiro da fumaça do fogão à lenha, além de 

também ouvir o som da colher raspando o fundo da panela; o tato pode tocar nas mãos da 
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pessoa amada, e também sentir o seu perfume. Portanto, parece que é para o verbo “sentir” 

que o enunciador converge todos os sentidos do corpo, gerando o efeito discursivo da 

sinestesia que atravessa todos os sentidos – efeito linguisticamente comprovado na frase que 

encerra o texto: “Em cada sentido moram outros sentidos”.  

Pode-se inferir, ainda, os graus de polissemia da palavra sentido: 1. Como verbo no 

particípio passado, ela joga a questão das emoções e memórias para o âmbito do autor e do 

leitor, isto é, aquilo que pode ter sido sentido tanto pelo polo produtor quanto pelo polo 

receptor do texto; 2. Como substantivo, significando faculdade de perceber, ela joga a 

questão das emoções e memórias para o âmbito do corpo; 3. Como substantivo, significando 

direção, ela mostra que é através dos sentidos do corpo humano que se chegará às emoções e 

às memórias do mundo; 4. Como substantivo, designando significação, ela mostra que é 

através dos sentidos do corpo humano que se dá o processo da semiose, isto é, da produção de 

sentidos dos textos.  

Logo, os sentidos do corpo humano são tratados, nessa obra de Bartolomeu, como 

resultado da conjugação de dois olhares do enunciador sobre o mesmo objeto: um olhar que, 

para dar conta da realidade verificável, descreve visão, audição, olfato, paladar e tato de 

maneira objetiva; e um outro que, por estar impregnado do imaginário pessoal do enunciador, 

os descreve de maneira subjetiva. 

Esses dois pontos de vista correspondem não apenas à racionalidade de quem escreve, 

mas também às suas experiências perceptivas e afetivas. Por isso, a visão é apresentada como 

um órgão que vê, toca, saboreia, machuca e faz sonhar (sinestesia); a audição como um órgão 

que ouve, vê e faz o corpo relaxar (sinestesia); o olfato como um órgão que cheira, ouve, 

saboreia e faz pensar (sinestesia); a boca como um órgão que saboreia, cheira, ouve e vê 

(sinestesia); o tato como um órgão que toca, vê, ouve e faz o corpo se arrepiar (sinestesia). 

Sendo assim, entrar no texto Os cinco sentidos significa ter um encontro com o DNA poético 

das palavras, devido à capacidade que elas têm de sugerir uma conjunção de sensações e 

sentimentos; principalmente estando sob a batuta de um enunciador que produz efeitos 

estéticos a partir de sons, odores, sabores, texturas e memórias. Não é à toa que a frase de 

abertura do poema é “Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo” e a frase de fechamento, 

“Em cada sentido moram outros sentidos”. 

Além do efeito sinestésico produzido, há de se ressaltar também a presença de dois 

procedimentos de associação, denominados por Pignatari (2004, p. 13-14) de contiguidade e 

similaridade.  
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A contiguidade pertence ao eixo sintagmático, no qual os elementos se combinam por 

proximidade. O trecho “Se vemos alguém chupando limão, sentimos dores no canto da boca” 

(QUEIRÓS, 2009) é capaz de gerar contiguidade no plano ideativo sensorial, uma vez que o 

leitor, possivelmente sabe, por experiência individual e/ou coletiva, que ver alguém chupando 

limão pode provocar sensações desagradáveis na boca – devido à memória gustativa que, 

funcionando junto com o sentido da visão, resgata o sabor ácido do limão. É uma 

contiguidade relacionada a algo físico; e a percepção sensorial é sempre física.  

A similaridade pertence ao eixo paradigmático, no qual os elementos são 

selecionados por semelhança. O trecho “A pele é raiz cobrindo o corpo inteiro”  (QUEIRÓS, 

2009) é capaz de gerar similaridade no plano ideativo, uma vez que, estando o leitor diante (in 

presentia) das palavras pele e raiz, ele pode associá-las por meio desta possível relação 

analógica (in ausentia), existente entre suas características funcionais: tanto a pele quanto a 

raiz são importantes órgãos para a interação dos seus respectivos organismos com o meio 

ambiente. A raiz absorve os nutrientes e a água do solo, levando-os para o caule, folhas, flores 

e frutos; a pele, por sua vez, capta estímulos sensoriais, e controla a temperatura do corpo. 

Assim como a raiz tem conexão com todas as partes da planta, a pele tem conexão com os 

demais órgãos do corpo. Logo, as ideias semelhantes, os significados e as sensações se 

relacionam de maneira motivada com os objetos que representam.  

No poema Os cinco sentidos, o processo associativo de maior incidência é o da 

contiguidade, pois o enunciador privilegia arranjos metonímicos que levam o leitor a 

percorrer os recônditos de sua memória sensorial e afetiva; é o que se pode constatar em: 

“Quando olhamos nós acordamos alegrias, tristezas, saudades, amores, lembranças, que 

dormem em nossos corações” e “O cheiro do café, percorrendo os corredores da casa, nos 

indica a hora de partir para a escola”. Esses são alguns dos exemplos cujo modo de 

organização descritivo se dá através do esquema parte-todo/todo-parte, denunciando a 

preferência do enunciador pelas associações que trabalham com a ideia de proximidade:  

a) “Com os olhos nós olhamos a vida” – pedras peixes, algas, etc. são partes da vida;  

b) “Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do mundo” – todos os sons moram 

dentro do silêncio;  

c) “Com o nariz sentimos os cheiros do mundo” – cheiro de terra molhada, perfume 

das flores da mangueira, aroma do café são cheiros do mundo;  

d) “Com a boca sentimos o sabor das coisas” – sabor doce, amargo azedo, suave, 

forte são qualidades gustativas das coisas;  
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e) “Pela pele experimentamos as sensações” do mundo: calor, frio, dor, prazer, etc. 

são formas de sentir o mundo através da pele.   

 

A fim de se organizarem as associações por contiguidade, que levam em consideração 

a sensorialidade, foi elaborado o seguinte quadro: 

 

Quadro 15: Processo associativo de contiguidade 

 

VISÃO AUDIÇÃO OLFATO PALADAR TATO 

 

Águas:  

peixes;  

algas 

 

 

Canto: 

choro; 

riso;  

lamento 

 

Chuva:  

cheiro de terra 

molhada 

 

Memórias do que 

é doce: 

amargo; 

suave 

 

 

Calor: 

frio 

 

Terra:  

animais;  

frutos;  

sementes. 

 

 

Barulhos: 

de vento;  

de chuva;  

de asa;  

de mergulho 

 

 

Perfume das flores 

da mangueira: 

sabor da manga 

madura 

 

 

Sabor do doce de 

leite: 

a mãe à beira do 

fogão; 

o fogo queimando 

os gravetos;  

o barulho da 

colher raspando o 

fundo do tacho 

 

 

Dor: 

prazer 

 

 

Firmamento: 

Sol;  

Lua;  

Estrelas 

 

 

Ruído do voo das 

abelhas:  

dia doce 

 

 

Cheiro do café:  

hora de ir para a 

escola 

 

  

Aspereza: 

suavidade 

 

 

Irmãos: 

olhar que acaricia; 

olhar que 

machuca 

 

  

Trigo:  

pão;  

padeiro 

  

Inverno: 

frio;  

gelo 

 

     

Verão:  

calor 

 

     

Olhar 

especial: 

corpo em 

festa 
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Esse tipo de associação permite presumir que, no universo de Os cinco sentidos, habita 

uma variedade de seres cujas características, para serem apreendidas cognitivamente pelo 

leitor, necessitam ser ativadas através dos registros sensoriais e afetivos advindos de suas 

experiências individuais, concretas, vividas no mundo empírico. Por isso, é preciso que o 

leitor conte com uma certa dose de imaginação para aproximar-se, por meio de seu 

conhecimento de mundo, da proposta sensorial e afetiva inscrita no texto. Uma vez que tanto 

os conhecimentos do autor quanto os do leitor estejam relativamente alinhados, esses saberes 

podem ser compartilhados entre os sujeitos do contrato de leitura na escola. Esse alinhamento 

depende, em grande parte, das atividades multissensoriais elaboradas pelo professor-

mediador, as quais procuram propiciar ao aluno-leitor algumas experiências sensoriais diretas, 

a fim de lhe evocar suas memórias sensoriais. Essas memórias, como já se disse, podem atrair, 

em consequência, lembranças afetivas importantes para o envolvimento com o texto, bem 

como para a compreensão e interpretação do conteúdo lido. Em outros termos, a 

multissensorialização, como atividade de pré-leitura, pretende fazer o que propõe Vigner 

(2002, p. 31), isto é, fazer o aluno sair da leitura como espaço de descoberta para ir para a 

leitura como espaço de confirmação, onde, segundo Silva (1992), sempre haverá lugar para o 

exercício da subjetividade.  

 

 

7.1.1 Um possível tema para o texto 

 

Depois da leitura das camadas explícita e implícita, pode-se traçar um possível tema 

para o poema Os cinco sentidos. O texto é rico em imagens; sons; cheiros; sabores; texturas 

que produzem diferentes tipos de afetos, levando o leitor a refletir sobre os órgãos dos 

sentidos não como unidades isoladas, mas como dependentes de uma intercomunicação com 

muitos outros corpos que lhe são exteriores. Nesse aspecto, ouvidos, nariz, boca, mãos e olhos 

formariam um conjunto sensorial por meio do qual o homem interage com o mundo, e a partir 

do qual, ele compartilha essa interação com outros homens, por meio da linguagem. Desse 

modo, pode-se dizer que esse texto de Bartolomeu fala da inter-relação entre a função 

fisiológica, que permite a percepção das qualidades dos seres do mundo através dos órgãos 

dos sentidos; e a função afetiva, decorrente da primeira, e que permite o acesso a inúmeros 

dados de memória que, por sua vez, geram diferentes graus de emoções.  
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7.1.2  Uma possível intertextualização 

 

Investigar a potencialidade do corpo humano como resultado de suas experiências 

sensoriais com o mundo exterior, sabendo-se que, quanto mais o corpo experimentar o 

mundo, mais ele será capaz de articular e expressar ideias, foi o objetivo do filósofo holandês 

Baruch de Spinoza (2017, p. 99)
147

. Por isso, é possível fazer uma relação intertextual entre o 

poema Os cinco sentidos e o pensamento spinozista.  

Como foi dito no Capítulo O que pode o corpo, Spinoza foi um grande pensador do 

corpo. Para ele, somente estando sob o efeito de um estímulo sensorial é que se pode 

caracterizar a qualidade sensorial da experiência, isto é, só se pode afirmar se um corpo é 

quente, frio, ou áspero, por meio do encontro sensorial com esse corpo. A esse encontro entre 

os corpos Spinoza chama de afecção. Já o modo e a intensidade como os corpos se relacionam 

num dado encontro, Spinoza chama de afeto. Por isso, ele afirma que o afeto corresponde às 

“afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou 

refreada, e, ao mesmo, tempo, as ideias dessas afecções” (SPINOZA, 2017, p. 98)
148

. 

Viu-se que o poema Os cinco sentidos é aberto por meio do sintagma “Por meio dos 

sentidos suspeitamos o mundo”. Esse recurso já aponta para o papel que a visão, audição, 

olfato, paladar e tato têm na vida do homem; pois, assim como os cinco órgãos dos sentidos 

são as aberturas por onde o corpo humano se comunica com o mundo empírico, a frase citada 

pode ser lida como a abertura que dá acesso aos sentidos do texto. A ideia de que são os 

sentidos do corpo que permitem as afecções entre os corpos também é reforçada pelo fato, já 

mencionado, de que o primeiro verso de cada bloco de estrofes, dedicado a um sentido do 

corpo, se inicia por meio de um sintagma adverbial que conduz à ideia de interação – que só é 

possível com o auxílio de um instrumento, no caso, os órgãos dos sentidos: “Com os olhos 

nós olhamos a vida”(afecção visual); “Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do 

mundo”(afecção auditiva); “Com o nariz sentimos os cheiros do mundo”(afecção olfativa); 

“Com a boca sentimos o sabor das coisas”(afecção gustativa); “Pela pele experimentamos as 

sensações de calor, frio, dor, prazer”(afecção táctil). Logo, suspeitar o mundo é suspeitá-lo 

via experiência sensorial. 

                                                           
147

  Postulado 1, Parte III, Ética. 

 
148

  Definição 3, Parte III, Ética. 
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Por outro lado, ao enunciar “Em cada sentido moram outros sentidos”, o locutor 

parece anunciar que suspeitar o mundo tangível é uma experiência que proporciona o acesso 

ao mundo intangível, feito de memórias pessoais que ajudam a ativar diferentes tipos de 

afetos. Na perspectiva spinozista, esses afetos ajudariam a dar o tom da leitura que o homem 

faz do mundo, aumentando ou diminuindo sua potência de agir e pensar. Em outras palavras, 

toda leitura de mundo levaria em conta os encontros – via experiência sensorial – entre os 

corpos e as memórias afetivas produzidas a partir desses encontros.  

É o que se pode notar, de maneira pujante, no poema Os cinco sentidos. Quando, por 

exemplo, o enunciador fala da visão – “com os olhos nós olhamos a vida” –, ele mostra que 

essa afecção visual pode provocar afetos capazes de aumentar ou diminuir a potência de agir e 

de pensar. Essa relação afecção/afeto, observada a partir da materialidade linguística do texto, 

poderia ser representada por uma escala ascendente que apontaria para três níveis de interação 

humana: (i) do homem com o mundo objetivo; (ii) do homem com outro homem; (iii) do 

homem com ele mesmo. 

Sendo assim, em relação à visão, e ao 1º. Nível de interação, o enunciador fala da 

afecção que o mundo tangível lhe provoca através do olhar: “Com os olhos nós olhamos a 

vida [...], olhamos as águas rolando entre pedras, peixes, algas [...], olhamos as terras 

generosas onde vivem animais, frutos, sementes [...]. Olhamos o firmamento decorado com 

Sol, Lua e [...] estrelas”. No 2º. Nível, o enunciador refere-se aos encontros com o seu 

semelhante, já sinalizando que esses entreolhares provocam afetos capazes de aumentar sua 

potência de existir: “Tem olhares que nos acariciam”; ou diminuí-la: “Tem olhares que nos 

machucam”. Ainda explorando a relação do encontro visual na interação com o outro, ele 

enuncia: “Olhar dói”. Por fim, nota-se, nesse nível da escala, um processo empático que se 

dá entre os corpos humanos no qual um, ao chupar limão, provoca, no outro, “dores no canto 

da boca”. No 3º. Nível, o enunciador fala dos encontros com o mundo, propiciados pelos  

olhos, encontros estes que abrem as portas da imaginação e conduzem o homem ao que ele 

tem de mais humano, ou seja, os afetos. Assim, olhar passa a ser imaginar “mistérios”; 

“fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas”; “acordar alegrias, tristezas, 

saudades, amores, lembranças, que dormem em nossos corações”. Percorrida essa escala 

ascendente, pode-se dizer que o enunciador considera a visão como um patrimônio do corpo 

todo. Tal inferência é reforçada na frase final reservada ao sentido da visão: “Os olhos têm 

raízes pelo corpo inteiro”. 

Em relação à audição, o 1º. Nível de interação humana pode ser identificado nestes 

trechos: “Com os ouvidos nós escutamos [...] canto,  choro, riso, lamento [...], vento, chuva, 
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barulho de asa e mergulho”. Mas, o enunciador lembra que, para ouvir todos esses sons, é 

preciso fazer silêncio, pois “[...] dentro do silêncio moram todos os sons”. No 2º. Nível, fala-

se do encontro do ser humano com outro ser humano, estabelecendo, assim, o processo 

interacional: “[...] quando uma voz invade nossos ouvidos, adivinhamos a felicidade de quem 

fala”; “[...] nossos ouvidos leem o tom das vozes”. No 3º. Nível, o enunciador abre as portas 

da imaginação e assume o que o homem tem de mais humano, ou seja, os afetos. Nesse 

patamar as coisas do mundo, “a música [...], a melodia das notas [...] e os ruídos” se 

transformam em viagens por montanhas e planícies; por primaveras e verões; por histórias e 

paisagens. Percorrida essa escala ascendente, pode-se dizer que o enunciador também 

considera a audição como um patrimônio do corpo inteiro, uma vez que, na frase final 

reservada ao sentido da audição, ele enuncia: “Os ouvidos têm raízes pelo corpo inteiro”.   

Quanto ao olfato, os seguintes trechos corresponderiam ao 1º. Nível do processo 

interacional: “Com o nariz sentimos os cheiros do mundo”: “chuva [...], terra molhada [...], 

perfume das flores de mangueira” – cheiros que, inclusive, remetem o enunciador à memória 

gustativa do “[...] sabor das mangas já maduras”. O 2º. Nível pode ser representado pelo 

“cheiro do café percorrendo os corredores da casa” [...], “que indica a hora de partir para a 

escola”. No 3º. Nível, o enunciador fala dos encontros com o mundo, propiciados pelo nariz, 

encontros estes que abrem as portas da imaginação e conduzem o homem ao que ele tem de 

mais humano, ou seja, os afetos. Nesse patamar os odores do mundo se transformam em 

emoção (“O aroma do pão nos emociona”); fé (“[...] ao pensarmos no milagre da terra”) e 

também em sonhos que conduzem a lugares longínquos (“O cheiro nos leva a sonhar com o 

mais longe”).  Nesse momento, assume-se o olfato como um patrimônio do corpo todo: “O 

nariz tem raízes pelo corpo inteiro”. 

Em relação ao paladar, o 1º. Nível de interação com o mundo tangível á apresentado 

em “Com a boca sentimos o sabor das coisas: o doce, o amargo, o azedo, o suave, o forte”. 

No 2º. Nível, o enunciador fala do “gosto do doce de leite” que “traz a lembrança da mãe na 

beira do fogão” [...],  raspando o fundo do tacho”. No 3º. Nível, o enunciador acessa seus 

afetos através da memória: “O sabor encurta o tempo” [...], cada gosto guarda uma história, 

o doce de leite revela o retrato da cozinha da infância”; o mesmo doce de leite “traz a 

música das águas escorrendo pelo ralo da pia. O doce nos faz imaginar o amargo e não 

deixa morrer o gosta da nossa saudade”. É nesse momento que o enunciador assume o 

paladar como um patrimônio do corpo todo, o que pode ser comprovado na frase final 

reservada ao sentido do paladar: “A boca tem raízes pelo corpo inteiro”. 
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Para falar do tato, em seu 1º. Nível de interação humana, o enunciador faz o seguinte 

arranjo linguístico: “Pela pele experimentamos sensações [...] de calor, frio”; “Pisando a 

terra, nossos pés sentem a sua aspereza ou suavidade”; “O inverno nos envolve com o frio”; 

“Ao ficarmos muito tempo ao sol seu calor nos queima”. O 2º. Nível do processo interacional 

acontece em: “Quando alguém especial nos olha, nos sentimos tocados”; “Se pegamos na 

mão da pessoa amada, nosso coração dispara e nosso corpo entra em festa”. No 3º. Nível, o 

enunciador abre as portas da imaginação e assume o que o homem tem de mais humano, ou 

seja, os afetos: “Há medos que nos fazem tremer”. Nesse momento o tato é levado ao patamar 

de patrimônio do corpo inteiro. É o que se pode confirmar pela frase final reservada ao 

sentido do tato: “A pele é raiz cobrindo o corpo inteiro”. 

Depois de trabalhados esses possíveis graus de interação entre os corpos na sua 

relação com o mundo; com o outro; e com ele mesmo, é possível afirmar que no poema de 

Bartolomeu Campos de Queirós todos os sentidos do corpo humano são tratados de forma a 

mostrar que a percepção do mundo tangível, produzida por meio dos olhos, ouvidos, nariz, 

boca e pele não é isolada; ela atua de forma conjugada. Por isso, a imagem de um doce de 

leite, captada pela visão, pode ser potencializada pelo cheiro e pelo sabor produzidos por esse 

doce. Essas afecções podem se tornar grandes ativadoras de memórias que, por sua vez, 

podem arregimentar afetos responsáveis pelo aumento ou diminuição da potência de agir e 

pensar do homem. Conclui-se, assim, com a leitura de Os cinco sentidos, que cada sentido é 

um multissentido, com raízes pelo corpo todo.  
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Figura 11: Irradiação dos cinco sentidos no corpo inteiro
149

 
 

 

 

 

 

                                                           
149

   Essa imagem foi especialmente produzida pelo ilustrador e diretor de arte Victor Moura, que trabalhou no 

estúdio do Ziraldo, durante 10 anos, fazendo edição, produção e filmagem de vídeos e livros. Hoje, ele produz 

histórias em quadrinhos autorais no Brasil e no exterior. Para mais informações sobre esse ilustrador, acessar: 

https://qvicmoura.tumblr.com/ e http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/victor-moura/12038. Acesso em: 05 

fev. 2019. 
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7.2  Com a maré e o sonho  

 

Como o espaço externo é o lugar no qual o Eu comunicante comanda o ato 

comunicativo por meio de estratégias linguísticas por ele selecionadas, será preciso verificar 

os recursos utilizados nessa camada textual para responder à primeira pergunta – quais os 

possíveis sentidos explícitos? –. Dentre eles, se podem citar:  

 

a) Presença da 3ª. Pessoa do discurso; 

 

b) Reunião de sintagmas nominais construídos com artigos definidos diante das 

palavras “o mar”, “a areia” e “a maré” (1º. Parágrafo);  

 

c) Reunião de sintagmas nominais construídos com artigos indefinidos diante 

das palavras “uma menina” e “um sonho” (1º. Parágrafo);  

 

d) Repetição intercalada dos sintagmas nominais “o mar”, “uma menina”, “a 

areia”, “um sonho”, “a maré” (1º. Parágrafo); 

 

e) O emprego do substantivo comum feminino “menina” apenas no 1º. e no 

último parágrafos. No 1º. Parágrafo, ele aparece antecedido do artigo indefinido 

“uma”; no último, o que o antecede é o artigo definido “a”; 

 

f) A caracterização da personagem feminina é feita por meio de formas verbais 

elípticas: “Não conhecia o mar”; “Morava no interior”; “Gostava de coleções 

[...]”; “Colecionava cartões postais de cidades litorâneas”; “Recortava figuras 

com mar e praias” (2º. Parágrafo); 

 

g) Predomínio de sintagmas verbais de curta extensão, períodos curtos, com 

coesão predominantemente elíptica, principalmente nos três primeiros 

parágrafos.  

 

h) Emprego abundante de frases interrogativas, nas quais as de maior incidência 

são as que se iniciam com o pronome interrogativo Por quê: “[...] Por que o 

coco variava de cores [...]?; “Por que o coco duro que via no supermercado era 

cheio de cabelos?”;“Por que as coisas, as pessoas se transformavam?”; “Por que 

falavam que o mar mudava de cor?”; “E por que não ouvia mais o barulhinho 

d‟água dentro do coco?; “Por que nascia na areia?”; Por que carregava uma 

água?”; “Por que podia ser comido mole ou duro?”.  

 

i) Emprego abundante de reticências: “Um sonho, a maré, o mar...” (1º. 

Parágrafo); “Lagoa com praia e tudo, banho liberado, barracas, frescobol...” (1º. 

Parágrafo); “Ainda não ia conhecer o mar, mas ia até uma lagoa, rodeada de 
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areia e cocos...” (5º. Parágrafo); “Aumentava o mar...” (7º. Parágrafo); “Até bolo 

se faz com o coco...” (10º. Parágrafo); “Castelo de coco, coisa do mar, coisa de 

amar...”; “Casa na areia, casa no mar...” (10º. Parágrafo); “Faltava era conhecer 

o mar...” (último parágrafo). 

 

j) Profusão de substantivos iniciados pelo fonema /m/: “mar”; “menina”; 

“mergulhos”; “mesa”; “mundo”; “mundão”; “móvel”; “manchas”; “mistério”; 

“maré”; e pelo fonema /k/:  “coleções”; “crianças”; “cartões”; “cor”; “queria 

conhecer”; “cocos”; “coqueiros”; “cabelos”; “colegas”; “casa”; “colo”; 

“curvas”; “quarto”; “coisas”; “castelo”; “casamento”. Faz-se importante 

ressaltar que existem outras classes de palavras respectivamente iniciadas por cada 

um desses fonemas. (aliteração) 

 

 

Os recursos linguísticos acima mencionados não são os únicos que ajudam a tecer, 

explicitamente, o conto Com a maré e o sonho. No entanto, foram destacados aqueles com 

maior grau de expressividade dentro da narrativa. Sendo assim, um texto construído com a 

presença da 3ª. Pessoa do discurso; com a articulação entre artigos definidos e indefinidos; 

com a repetição de certos sintagmas nominais; com o emprego do substantivo “menina” em 

posições estratégicas dentro do texto; com a predominância de formas verbais com sujeito 

elíptico; com a utilização abundante de reticências e de sinais de interrogação; com a 

aliteração dos fonemas /k/ e /m/; com a seleção de léxico com tonalidade afetiva e sensorial, 

entre outros recursos, é um texto que clama por possíveis gestos interpretativos. 

Para isso, será necessário sair da camada explícita, movida pela força centrípeta da 

linguagem, para acessar a camada implícita, movida pela força centrífuga (CHARAUDEAU, 

2014, p. 27). A partir daqui, será possível, então, responder à segunda pergunta: quais os 

possíveis sentidos implícitos? 

Embora o narrador conte a história por meio de marcas linguísticas de 3ª. Pessoa, que 

procuram garantir seu afastamento dêitico em relação à personagem e aos fatos narrados, 

nota-se que existe, ao contrário, uma aproximação discursiva caracterizada, principalmente, 

pela proliferação de sinais de interrogação que expressam as inquietações da protagonista, 

como se ao narrador fosse permitido conhecer o que se passa na mente dela. 

O grau de “afastamento” do narrador, na superfície textual, parece ser determinado 

também pela forma como ele se refere à personagem. No 1º. Parágrafo do conto, ela é referida 

como “uma menina”, com o emprego do artigo indefinido produzindo o efeito de 

atemporalidade e indefinição. Além disso, é para esse sintagma nominal que convergem 

formas verbais com sujeito oculto que caracterizam a personagem da seguinte maneira: 
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moradora do interior; colecionadora de cartões postais de cidades litorâneas; curiosa em 

relação aos cocos nos coqueiros; desejosa de conhecer o mar. No entanto, no último 

parágrafo, o narrador diz que “a menina” continuou “cheia de pensamentos”; continuou “a 

colecionar cartões postais de cidades litorâneas”; continuou “a desenhar o mar dentro dela, 

com os coqueiros e os cocos”. É provável que esse recurso linguístico revele a passagem do 

tempo – representada também pelo predomínio de períodos simples, curtos, e coesão elíptica, 

que conferem maior dinamicidade à narrativa –; e o amadurecimento pessoal da personagem 

que, além de pensamentos, ficou cheia de “um monte de histórias” – histórias que, um dia, 

quem sabe, poderão ser escritas. 

Interessante notar que a intercalação de expressões nominais e artigos por meio da 

repetição dos sintagmas “o mar”, “uma menina” e “um sonho” produz uma enunciação que se 

constrói no mesmo ir-e-vir das marés. Numa leitura cadenciada, observando-se o ritmo das 

frases, pode-se inferir que o efeito discursivo produzido é justamente o do movimento das 

ondas ou o das alterações cíclicas do nível das águas do mar, um efeito produzido pela 

conjugação entre um recurso linguístico e a memória visual do leitor. A imagem e até o som 

do fluxo das ondas do mar também podem ser encontrados no trecho: “Castelo de coco, coisa 

do mar, coisa de amar, Casa na areia, casa no mar...”, elaborado com sintagmas nominais 

curtos e aliteração do fonema /k/. 

E por falar em aliteração, verifica-se no texto uma profusão de palavras iniciadas pelo 

fonema /m/ e pelo fonema /k/, sons que, ao evocarem a memória auditiva do leitor, podem 

ajudar a potencializar sua imaginação em relação, respectivamente, ao som das ondas do mar 

e, também, ao barulho produzido quando se bate um coco no outro. Além disso, essa 

amplificação sonora, produzida pelo fonema /k/, pode representar os inúmeros pensamentos e 

dúvidas da personagem em relação aos cocos do mar; perguntas que “martelam” em sua 

mente. Pode-se inferir, então, que esse recurso estilístico procuraria realçar a semântica das 

palavras mar e coco, reforçando o liame discursivo existente entre elas na narrativa; afinal, 

esses são os objetos do desejo da personagem feminina.  

Em relação ao emprego abundante de frases interrogativas e de algumas reticências 

pode-se dizer que elas apontam para a entonação que o enunciador pretendeu dar ao texto. 

Ora, se fora do mundo do texto, a entonação da voz do locutor revela a intensidade de seus 

sentimentos em relação àquilo que ele fala; então, no mundo do texto, essa intensidade seria 

marcada pelos sinais de interrogação, reforçando o grau de curiosidade e das dúvidas da 

personagem em relação ao mar e aos cocos. Por outro lado, é possível pensar que as 
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reticências que pairam na superfície textual estejam ali para expressar a falta de resposta para 

todos esses questionamentos.  

É preciso ressaltar, ainda, as estruturas léxicas que, pela evocação da memória 

sensorial e afetiva, ajudam a potencializar a produção de sentidos para o conto por meio dos 

principais seres tangíveis do conto – a menina, o mar, os cocos. Segue-se um quadro contendo 

essas ocorrências
150

.  

Quadro 16: Ocorrências léxicas que evocam a memória sensorial e afetiva 

                                                           
150   Por evocarem mais de um sentido sensorial, algumas dessas estruturas foram duplicadas no quadro. 

AUDIÇÃO OLFATO PALADAR TATO VISÃO 

“[...] vindas 

com o choro 

da espera”. 

 

“[...] o cheiro 

[...] do mar” 

“Imagens, [...] 

salgadas, [...]” 

“E tão comprida e 

fina [...]” 

Mar, menina, , 

areia, cocos, maré.  

“[...] o 

barulho [...] 

do mar”. 

 

“o coco [...] 

ganhou um 

cheiro diferente” 

[...] o gosto [...] 

do mar”. 

“O coco [...] 

viajou 

confortavelmente 

em seu colo” 

“[...] a beleza e a 

cor do mar [...]” 

“[...] ouviu a 

cor do 

silêncio”. 

Mar, areia, 

cocos 

“[...] lagoa de 

água doce” 

“Serviu-lhe de 

almofada, 

certamente dura 

[...]” 

“O coco, grande e 

bem verde [...]” 

“E por que 

não ouvia 

mais o 

barulhinho 

d‟água dentro 

do coco?” 

 “A água deles ia 

ser adocicada?” 

“Chegou a ganhar 

umas rachaduras” 

“Chegou a ganhar 

umas rachaduras” 

    “[...] ouviu  a cor 

do silêncio”. 

“Com os 

barulhos, 

[...]” 

 

 “Por que podia 

ser comido mole 

ou duro?” 

“[...] o coco 

perdeu o 

tamanho” 

“[...] o coco perdeu 

o tamanho” 

  “Até bolo se faz 

com coco...” 

“Por que podia ser 

comido mole ou 

duro?” 

“Até bolo se faz 

com coco...” 

 

 

 

  

 

“[...] apoiava os 

pensamentos” 

 

“[...] o coco foi 

mudando de cor” 

   

 

“Para onde 

escorreu a água?” 

 

“o coco [...] 

ganhou uma cor 

desbotada, muitas 

manchas [...]” 

 

 

  

 

 

 

“E a polpa 

branca?” 

 

 

 

 “Castelo de 

coco” 

 

 “Castelo de coco” 
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O emprego do léxico com tonalidade sensorial evoca cenários que a memória sensorial 

e afetiva pode completar à sua vontade, ajudando a tornar a sensibilidade e a imaginação do 

leitor mais aguçadas.   

Na coluna Audição, as imagens sonoras são acionadas pela memória dos encontros 

que o corpo humano já teve com os movimentos vibratórios rítmicos produzidos (i) pelo som 

de um choro (da mãe, do irmão, de um amigo, ou o som do próprio choro); (ii) pelo som do 

barulho do mar (nos domingos de praia com a família, amigos, ou nos românticos momentos 

do pôr do sol no mar); (iii) pelo som da água dentro do coco (ao se verificar o frescor do fruto 

antes de comprá-lo) e (iv) até pelo som do silêncio (aquele que se ouve em momentos de 

decisão, de dúvida, ou de um beijo apaixonado). Em relação ao silêncio, Chevalier & 

Gheerbrant (2017, p. 833) dizem que “o silêncio representa o prelúdio de abertura à 

revelação: houve um silêncio antes da criação [...]”. Sob essa perspectiva, pode-se inferir que, 

nesse conto, ouvir o silêncio é abrir-se a novas possibilidades, como a de se realizar um 

sonho.  

Na coluna Olfato, as imagens olfativas são acionadas pela memória dos encontros 

que o corpo humano já teve com as moléculas voláteis condutoras de diferentes mensagens 

olfativas produzidas (i) pelo cheiro do coco (que exala, principalmente, de sua água e de sua 

polpa adocicadas, consumidas em dias de verão); (ii) pelo cheiro do mar (aquele cheiro 

agradável e úmido que se sente quando, numa área litorânea, o nariz capta o odor das gotas de 

água salgada formadas pela nebulização da água do mar, transportado pela brisa do mar). Em 

relação ao cheiro do mar, sabe-se, com o jornal Gazeta do Povo
151

, que, desde a Grécia antiga, 

as pessoas ansiavam pelo contato com esse odor; tanto que arqueólogos encontraram 

recipientes de perfume datados de cerca de 550 a.C. com essa fragrância. Como os frascos 

tinham formato de sereia, entendeu-se que o desejo pelo cheiro do mar se devia ao seu poder 

sedutor. Sob essa perspectiva, e considerando-se o fragmento “Mais que o cheiro [...] do mar, 

queria era conhecer os cocos nos coqueiros” (3º. Parágrafo), infere-se que, para a 

personagem de Com a maré e o sonho, o mar era seu objeto de sedução, mas apenas enquanto 

canal que a levaria até os cocos nos coqueiros.  

Na coluna Paladar, as imagens gustativas são acionadas pela memória dos encontros 

que o corpo humano já teve com diferentes sabores e texturas que são captados e interpretados 

pelas papilas gustativas localizadas na língua, condutoras, portanto, de uma grande variedade 

                                                           
151

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/moda-e-beleza/cinco-novos-perfumes-para-

pessoas-que-buscam-cheiro-de-mar/.  Acesso em: 07 jan. 2019. 
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de informações. Nas ocorrências mencionadas no quadro acima, o sabor salgado é ativado 

pela memória de experiências gustativas com a água do mar (salgada) e a lágrima (salgada) e, 

por isso, ajudam na leitura do trecho “imagens [...] salgadas, vindas com o choro da espera”. 

O sabor doce, por sua vez, é convocado na superfície textual por meio dos trechos “[...] lagoa 

de água doce” e “A água deles ia ser adocicada?”, mas a sensibilização por eles planejada 

só se efetiva por meio da evocação de memórias advindas de experiências gustativas com a 

água da lagoa e a água dos cocos, ambas adocicadas. Além do sabor, o órgão do paladar é 

capaz de fornecer informações texturais, como no sintagma “Por que podia ser comido mole 

ou duro?”, que faz referência à polpa do coco. Nesse trecho, o significado de “mole” e 

“duro”, no contexto do conto, é resgatado pela memória de experiências visuais, tácteis, e 

também gustativas, numa referência aos alimentos que são mais fáceis de serem mastigados e 

deglutidos – porque moles, como a polpa do coco verde –; e aos alimentos mais difíceis – 

porque duros, como a polpa do coco maduro. Já as expressões “Até bolo se faz com coco” e 

“Castelo de coco” evocariam não apenas a memória do sabor do coco, como também a 

memória da imagem de um bolo e de um castelo feitos de coco; sendo a primeira imagem 

(bolo de coco) produzida por experiências gustativas com esse alimento; e a segunda, 

produzida pela criatividade do leitor.  

Na coluna Tato, as imagens tácteis são acionadas pela memória dos encontros que o 

corpo humano, através dos receptores localizados na pele, já teve com o grau de dureza 

(“Serviu-lhe de almofada, certamente dura”); com a textura (“Chegou a ganhar umas 

rachaduras”); e com a medida (“[...] o coco perdeu o tamanho”) dos objetos.  É certo que a 

dureza, a textura e a medida também podem ser inferidas pela visão e pela memória visual. 

Isso acontece porque, como foi dito no capítulo O que pode o corpo, o tato permite a 

conjugação simultânea de vários estímulos.  Em relação ao primeiro fragmento citado, nota-se 

um paradoxo cuja explicação está contida na narrativa: sabe-se que almofadas costumam ser 

moles e macias, mas como, na história, o que se tem é um coco servindo de almofada, então 

ela foi qualificada como “dura”.  

Na coluna Visão, as imagens visuais são acionadas pela memória dos encontros que o 

corpo humano já teve com imagens que foram encaminhadas pelos nervos óticos até o 

cérebro, onde foram interpretadas. Assim, por exemplo, a ocorrência linguística “a beleza e a 

cor do mar” requisita do leitor a memória de suas experiências visuais estéticas diante do 

mar, de forma que a sensibilização aqui planejada possa ser compartilhada. Já o trecho “[...] 

ouviu a cor do silêncio” procuraria ativar, pela sinestesia, a capacidade de inferência do leitor 
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para colorir subjetivamente o silêncio, dentro do qual, segundo o enunciador, “moram todos 

os sons”. 

 

7.2.1  Um possível tema para o texto 

 

Depois da leitura das camadas explícita e implícita, pode-se traçar um possível tema 

para o conto. O texto fala de uma menina que tinha um sonho. Não aquele sonho que se tem 

durante o sono, mas aquele que não sai da mente quando se está acordado. Enquanto esse tipo 

de sonho não se realizava, a menina se enchia de questionamentos produzidos a respeito do 

mar e dos cocos, perguntas que giravam em torno do fenômeno da mudança que atingia, 

principalmente, os cocos. Seus pensamentos e perguntas iam e vinham na sua imaginação o 

tempo todo – como as marés, que vão e vêm, num movimento infinito. Desse modo, pode-se 

dizer que Com a maré e o sonho procura mostrar que a vida, as pessoas e as coisas estão em 

constante mudança, assim como os sonhos – apesar de alguns permanecerem.   

 

 

7.2.2  Uma possível intertextualização 

 

A constante mudança é um tema tratado, principalmente, no âmbito da filosofia. 

Dentre os vários pensadores que já se debruçaram sobre essa questão, o pré-socrático 

Heráclito de Éfeso (535-475 a. C.) foi o que mais se destacou. Com sua famosa frase – 

“Nenhum homem pode banhar-se no mesmo rio duas vezes, pois na segunda vez o rio não é 

mais o mesmo; nem tão pouco o homem” –, ele inaugurou a ideia de que o homem muda o 

tempo inteiro, mas a vida permanece, pois ela é eterna e contínua em seu fluxo. 

Através de uma observação meticulosa da natureza, Heráclito chegou à seguinte 

constatação
152

: todas as coisas estão em movimento; tudo é uma questão de fluxos, mudanças, 

transformações. A partir daí, esse filósofo definiu o ser como um “vir-a-ser”, posto que ele se 

modifica continuamente. A questão da mudança constante parece alinhavar o conto Com a 

maré e o sonho com o pensamento de Heráclito.  

                                                           
152

   Disponível em: https://razaoinadequada.com/2017/11/22/imanencia-fogo/. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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Como já foi dito, para que o ato enunciativo seja interpretado, é importante entender 

que ele é constituído de um jogo entre os explícitos e os implícitos do texto. Nas palavras do 

próprio Charaudeau
153

,  

[...] quando fala uma pessoa, aparece o que ela diz e o que ela pensa. Então, o que se 

ouve de uma pessoa que fala é seu ato de enunciação discursivo. A questão, quando 

se quer interpretar o que ela disse, é pôr em relação esse ato de enunciação com o que 

se sabe da atuação da pessoa; o que pensa essa pessoa, por exemplo, a que partido 

pertence, etc. Então, é um jogo constante entre o explícito e o implícito. O ato de 

enunciação é essa maneira de jogar entre o que se diz explicitamente e o que se deixa 

pensar, ou compreender,  implicitamente [...].  

 

Logo, em termos de interpretação, e levando-se em consideração esses dois atos 

constitutivos do discurso (o explícito e o implícito), é importante considerar não apenas o 

ambiente textual, interno ao ato de linguagem, ou seja, o contexto (CHARAUDEAU, 2014, p. 

69), como também o ambiente físico e social do ato de comunicação, externo ao ato de 

linguagem, ou seja, a situação (Ibid, p. 69). 

Dessa forma, a fim de se buscar a exterioridade enunciativa de Com a maré e o sonho, 

foi realizada uma breve entrevista, via Facebook e e-mail, com a autora Ninfa Parreiras. Foi 

nessa interlocução que ela confirmou a hipótese intertextual levantada há pouco. O seguinte 

trecho mostra uma de suas falas, nas quais se podem identificar os implícitos motivadores da 

construção do conto: 

Em relação à Com a maré e o sonho, sempre me encantei pelos cocos. Algo 

surpreendente que muda de forma, volume, cor, cheiro, textura... Como um texto, 

como a vida, os cocos podem mudar. Isso me encanta, porque sou psicanalista e 

acredito nas mudanças dos afetos. Como mineira, sonhei um mar (e sonho até hoje) 

dentro de mim. Conheci concretamente o mar aos 15 anos, mas sinto que o conheço 

de novo a cada novo encontro nosso. Tudo muda no mar: barulho, coreografia, sabor, 

cheiro... Bem, mas a história nasceu de um arrebatamento que o próprio coco sempre 

me provoca. Um olhar de criança
154

. 

 

Assim, a informação extraenunciativa de Ninfa Parreiras se coaduna com o axioma 

heraclitiano de que a única coisa constante é a mudança – a mudança constante da vida e das 

coisas, do mar e dos cocos.   

Nesse aspecto, não se pode deixar de notar a presença de várias estruturas linguísticas 

formadas, principalmente, por frases interrogativas que conduzem o leitor à ideia de 

“mudança” que perpassa toda a narrativa. Segue-se um quadro contendo essas estruturas: 

 

                                                           
153

  Citação direta de um trecho da entrevista concedida pelo linguista Patrick Charaudeau ao canal universitário 

dos alunos de jornalismo da Universidade de Belo Horizonte (UNIBH, campus Buritis), em maio de 2014. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iGGRwpid-ZM.  (1‟) Acesso em: 04 jan. 2019. 

 
154

  Citação direta da resposta enviada pela escritora Ninfa Parreiras, em 28/08/2018, por e-mail.  
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Quadro 17: Estruturas linguísticas condutoras da noção de “mudança” 

 

Coisas Pessoas 

 

Mar Coco 

Por que as 

coisas se 

transformavam? 

(8º. Parágrafo) 

Por que as 

pessoas se 

transformavam? 

(8º. Parágrafo) 

Por que 

falavam que o 

mar mudava 

de cor? 

(8º. Parágrafo) 

 

Por que o coco variava de cores, 

ora esverdeadas, ora amareladas, 

ora escuras? (3º. Parágrafo) 

   Com o passar dos dias, o coco foi 

mudando de cor. Chegou a 

ganhar rachaduras. (8º. 

Parágrafo) 

 

   

 

E por que não ouvia mais o 

barulhinho d‟água dentro do 

coco? (8º. Parágrafo) 

 

 

   Para tristeza dela, o coco perdeu 

o tamanho, ganhou uma cor 

desbotada, muitas manchas e um 

cheiro diferente. 

(9º. Parágrafo) 

 

   

 

 

Aquele verde que cobria o coco 

desapareceu. (9º. Parágrafo) 

   Por que não ouvia mais o 

barulhinho d‟água dentro do 

coco? Para onde escorreu a 

água? E a polpa branca? Será 

que era um coco de verdade?” 

(9º. Parágrafo) 

 

   Será que um coco do mar também 

ia ter mudado? (10º. Parágrafo) 

 

 

   Por que não ouvia mais o 

barulhinho d‟água dentro do 

coco? (8º. Parágrafo) 

 

 

 

A personagem questiona por que as coisas, as pessoas, o mar e os cocos mudam. No 

entanto, particularmente em relação aos cocos, nota-se que suas perguntas, profusamente 
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iniciadas pelo pronome interrogativo “Por quê?”, acabam organizando sua curiosidade em 

dois tipos: (i) em relação às mudanças na aparência dos cocos, em geral: “Por que o coco 

variava de cores, ora esverdeadas, ora amareladas, ora escuras? Por que o coco duro que 

via no supermercado era cheio de cabelos? Onde estavam os cabelos do coco verde?”, etc.; e 

(ii) em relação às mudanças na aparência do coco que ela levara para sua casa: “Aquele verde 

que cobria o coco desapareceu. Por que não ouvia mais o barulhinho d‟água dentro do 

coco?; Para onde escorreu a água? E a polpa branca? Será que era um coco de verdade?”, 

etc. Pode-se inferir, entre outras coisas, que as dúvidas da personagem do conto giram em 

torno da transformação dos seres, a qual se dá com a passagem do tempo. Entender que tudo 

muda, tudo flui, talvez seja compreender que o mar e os cocos do mar também mudam; por 

isso, eles não poderiam mais ficar aprisionados em cartões postais e recortes de revistas, mas 

poderiam, quem sabe, servir de fonte para “um monte de histórias”.  

A ideia de mudança que paira na superfície textual pode ser detectada, também, nas 

expressões que apontam para outro tipo de mudança, a de função: “o coco passou a lhe servir 

de mesa de apoio, [...], almofada [...], mesa de bonecas [...], globo terrestre [...], bola de 

futebol [...], pião”; “O coco foi o mundo”. 

Feitas essas considerações, pode-se supor um nível eficiente de plausibilidade 

estabelecida entre o conto Com a maré e o sonho, de Ninfa Parreiras e o pensamento 

filosófico de Heráclito, no que tange ao fenômeno da mudança como constitutiva da vida. 

Acredita-se que essa plausibilidade tenha sido demonstrada tanto no trecho da entrevista feita 

com a autora, quanto nos argumentos arrolados acima, transcritos da superfície textual do 

conto que, como todo texto literário, pode tratar de questões individuais, mas, por conta da 

construção poética de suas mensagens, acabam atingindo questões universais; fazendo de 

cada um todo mundo, e de todo mundo cada um. 
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                               Figura 12: O fluxo contínuo e mutável da vida
155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155

 Essa imagem foi especialmente produzida pelo ilustrador e diretor de arte Victor Moura, que trabalhou no 

estúdio do Ziraldo, durante 10 anos, fazendo edição, produção e filmagem de vídeos e livros. Hoje, ele produz 

histórias em quadrinhos autorais no Brasil e no exterior. Para mais informações sobre esse ilustrador, acessar: 

https://qvicmoura.tumblr.com/ e http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/victor-moura/12038. Acesso em: 05 

fev. 2019. 
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7. 3  Traíra sem espinhos  

 

Uma vez que o espaço externo é o lugar no qual o Eu comunicante comanda o ato 

comunicativo por meio de várias estratégias linguísticas, pode-se dizer que esse é o lugar da 

camada explícita do texto. Logo, para responder à primeira pergunta – quais os possíveis 

sentidos explícitos? –, será preciso verificar os recursos utilizados nessa camada textual. 

Dentre eles, se podem citar:  

 

a) Ocultação, no título, do sujeito simples “A vida”, que integra o sintagma verbal “A 

vida também lhe traíra sem espinhos” (9º. Parágrafo); 

 

b) Repetição do sintagma preposicional “sem espinhos”: “Traíra sem espinhos” 

(título); “[...] uma condenação sem explícitos espinhos” (7º. Parágrafo); “[...] mas sem 

espinhos” (12º. Parágrafo), sendo que, em uma das ocorrências, adiciona-se o sintagma 

preposicional “sem lágrimas” (9º. Parágrafo);  

 

c) Utilização do verbo dormir na abertura e no fechamento da narrativa: “Dormia, 

cotidianamente, durante todo o imenso instante do crepúsculo” (1º. Parágrafo) e 

“Dormiu sem jamais descobrir como brotou o desejo de açúcar no coração da formiga” 

(12º. Parágrafo); 

 

d) Presença maciça do morfema zero na função de sujeito, reforçando o apagamento 

do personagem ao longo da narrativa: “Há muito usava a linha do tempo [...]” (2º. 

Parágrafo); Parecia-lhe interminável [...]” (3º. Parágrafo); “O ar que inalava [...]” (7º. 

Parágrafo), etc. Esses são alguns dos muitos exemplos de orações com sujeito elíptico, 

presentes na superfície textual; 

 

e) Presença de algumas marcas pronominais da 3ª. Pessoa do masculino singular, 

sinalizando que o conto apresenta um personagem do sexo masculino: “E a vida [...] o 

amedrontava” (1º. Parágrafo); “[...] ele suspeitava” (4º. Parágrafo); “[...] ou se ele é que 

derramava incoerência em seu entorno” (7º. Parágrafo); “Ele era dois. Um que 

respirava e outro que o interrogava” (9º. Parágrafo); 

 

f) Profusa utilização da linguagem figurada, que procura ampliar o significado das 

expressões linguísticas e garantir o tom expressivo da narrativa, já exigindo um cálculo 

de sentido ligado à interpretação. Como se sabe, toda linguagem metafórica, ou a 

percepção da aliteração, da metonímia, da personificação, etc., abre um portal para o 

sentido interpretado – que será trabalhado mais adiante. 

 

 aliteração: “O sossego do céu [...] soprava solidão em seus ouvidos” (3º. Parágrafo); 
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 metonímias: “Passara por consultórios, confessionários, divãs [...]” e “[...] se 

equilibrar entre o ontem e o amanhã” (6º. Parágrafo); “[...] negociaria com o 

absoluto até o último sempre” (8º. Parágrafo); “caminhou pelo escuro” (9º. 

Parágrafo); “[...] há muito não usava dos braços para outros amores”; “[...] sem 

esperança de amanheceres” (10º. Parágrafo);“Estaria novamente diante do 

intermediário” (11º. Parágrafo);  

 

 personificação:“as melancias cresciam sem ansiar pelo corte”; “as melancias 

adormeciam em berço de capim”; “as melancias prosperavam [...] sem se indagar 

sobre o destino [...]”; “Vaidosas [...]”(4º. Parágrafo);“a coragem de viver das 

melancias e sua liberdade de desafiar os inconvenientes” (5º. Parágrafo); “[...] seu 

pensamento respirava apenas o caos [...]” (7º. Parágrafo); “[...] seu olhar lhe traía 

[...]” (7º. Parágrafo); “[...]só o imaginário lê” (9º. Parágrafo);  

 

 

 metáforas: “E a vida, por estar entre o susto do nascimento e as pálpebras da morte 

[...]” (1º. Parágrafo); “Viu confirmado que viver é subtrair-se” (2º. Parágrafo); “Ser a 

um só tempo presença e ausência era seu ofício” (5º. Parágrafo); “Sua rua era uma 

veia no corpo da cidade e pronta para o enfarto” (10º. Parágrafo). 

 

 

g) Predominância de metáforas que evocam memórias sensoriais e afetivas (para 

além das metáforas acima mencionadas): 

 

 “[...] a dor do pôr do sol” (1º. Parágrafo); 

 “[...] dueto calado de cores” (1º. Parágrafo);  

 “[...] chulear os pesares” (2º. Parágrafo); 

 “[...] o dia mastiga a noite e a noite engole o dia – garganta abaixo – sem degustar o 

sabor do suor que exala do medo” (3º. Parágrafo); 

 “O sossego do céu [...] soprava solidão em seus ouvidos” (3º. Parágrafo); 

 “A despedida inusitada [...] tem gosto ignorado” (3º. Parágrafo); 

 “olhar de infância” (4º. Parágrafo);  

 “alimentando seus fantasmas” (4º. Parágrafo); 

 “Fora cortado sem amadurecer” (5º. Parágrafo); 

 “[...] Alimentou-se com rezas, comprimidos e palavras” (6º. Parágrafo); 

 “[...] o caos que circulava em seu quarto escuro” (7º. Parágrafo); 

 “O ar que inalava tingia de mais escuro o lá dentro” (7º. Parágrafo); 

 “[...] travou um pacto com as melancias” (8º. Parágrafo); 
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 “[...] tal fruta, assim encharcada de amor e capaz de se explodir pelo excesso de 

dulçor.” (8º. Parágrafo); 

 “[...] fruto exagerado em água, cor e maciez” (8º. Parágrafo); 

 “Tal alimento passou a ser seu analgésico, seu calmante, seu sonífero” (8º. 

Parágrafo); 

 “Nas manhãs valeria acordar para cravar os dentes na carne, sugar o sangue e 

embebedar-se de amor” (8º. Parágrafo); 

 “Tentou soletrar o que andava escrito no escuro” (9º. Parágrafo); 

 “[...] experimentou uma profunda intimidade com as trevas” (9º. Parágrafo); 

 “No escuro, só o imaginário lê” (9º. Parágrafo); 

 “Sua rua era uma veia no corpo da cidade e pronta para o enfarto” (10º. Parágrafo); 

 “[...] o dia engoliria a noite [...]” (11º. Parágrafo); 

 “Andou pelas trevas dos vazios sem tocar em nada [...]” (12º. Parágrafo); 

 “lugar da concretude, mas sem espinhos” (12º. Parágrafo); 

 “[...] desejo de açúcar no coração da formiga” (12º. Parágrafo). 

 

 

Essa varredura semasiológica (COSTE, 2002, p. 22), que parte do signo para alcançar 

o sentido – e, para isso, ativa, prioritariamente, a competência linguística do leitor – pode ser 

estendida a várias outras marcas sígnicas existentes no texto. No entanto, se preferirá, aqui, 

tratar apenas de duas dessas marcas.  

De todos os referentes presentes na superfície textual, os que parecem movimentar a 

narrativa são, essencialmente, o pôr do sol e as melancias, que compõem a maior parte das 

figuras de linguagem presente no texto. Uma vez que se está fazendo um percurso pelo estrato 

visível do texto, é possível fazer uma leitura desses dois elementos voltando-se para a sua 

descrição objetiva, aquela que pode ser verificada por outros sujeitos além do sujeito 

descritor.  

A descrição objetiva de um pôr do sol dirá que ele é sinônimo de anoitecer, 

entardecer ou ocaso; um momento em que o Sol se esconde no horizonte na direção oeste, 

sendo o início da noite; já o processo inverso é conhecido como o nascer do Sol, quando este 

aparece no horizonte leste, iniciando o dia. No mundo empírico, essas qualidades são 

perceptíveis através, principalmente, da visão. No mundo do texto, pela memória visual.  
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Da mesma forma, a descrição objetiva de uma melancia dirá que ela é o fruto de uma 

planta trepadeira, de caule rasteiro; um fruto grande, oval ou arredondado, cuja casca é lisa, 

verde e rajada; tem polpa vermelha, aquosa e doce. No mundo empírico, essas qualidades são 

perceptíveis através, principalmente, da visão, tato e paladar. No mundo do texto, pela 

memória visual, táctil, gustativa e, até, olfativa e auditiva. 

Contudo, estaria o locutor falando denotativamente de um crepúsculo e de um fruto? 

Ou seja, estaria ele tratando do pôr do sol e das melancias apenas em seu sentido explícito? 

Então, por que ele teria recrutado para a superfície textual, um grupamento de componentes 

expressivos, com predominância de metáforas, voltado, principalmente, para esses dois 

referentes? E mais: Por que o locutor teria, também, convocado para a sua tessitura textual 

estratégias como as de ocultação do sujeito “A vida”, no título do texto; a repetição do 

sintagma “sem espinhos”; a ausência de um nome próprio para o personagem; a ampla 

utilização do morfema zero na função sujeito; o uso de marcas pronominais que apenas 

revelam o sexo do personagem? 

Como o objetivo do professor-mediador é fazer seus alunos partirem dos indícios 

fornecidos pela materialidade textual para que eles sejam capazes de mergulhar na camada 

submersa, então, será necessário inferir possíveis interpretativos para os referentes pôr do sol 

e melancia, os motores discursivos do conto Traíra sem espinhos.  

Uma vez que o espaço interno é o lugar no qual o Eu enunciador – a imagem de 

enunciador construída pelo Eu comunicante – performatiza o ato comunicativo, esse é o lugar 

da camada implícita do texto. Logo, para responder à segunda pergunta – quais os possíveis 

sentidos implícitos?–, será preciso verificar como o enunciador do conto protagonizou a 

encenação, tendo em vista as pistas deixadas na superfície textual.  

Em relação ao personagem do conto, percebe-se que ele é desprovido de um nome 

próprio que lhe confira singularidade; fato que é reforçado pelo emprego de categorias 

linguísticas pronominais masculinas que o fazem pertencer a uma classe genérica de seres. 

Esse artifício leva à inferência de que o espaço gramatical reservado para o personagem 

poderia ser ocupado por qualquer outro personagem, isto é, a narrativa pode conduzir o leitor 

à ideia de que a história narrada pode ser a história de qualquer outro indivíduo, inclusive a do 

próprio leitor. 

Ao se observar a ocultação do personagem, feita, prioritariamente, pelo recurso 

gramatical que oculta o sujeito das ações verbais, acabou-se observando que o tempo e o 

espaço da narrativa foram construídos, basicamente, por meio de dois polos formados pelo 

verbo dormir. Logo no 1º. Parágrafo, a forma verbal “Dormia”, no pretérito imperfeito do 
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modo indicativo, tempo da incompletude, dos atos habituais, inicia o percurso narrativo que 

terminará, no último parágrafo, com a forma verbal “Dormiu”, no pretérito perfeito do modo 

indicativo, tempo da completude. Accionalmente falando, o ponto de abertura da narrativa 

coincide com o ponto de fechamento. Desse modo, “dormir” pode ser lido como a 

representação linguística que marca uma espécie de ancoragem no momento presente em 

relação ao personagem. “Dormia” e “Dormiu” corresponderiam ao universo contado, isto é, 

àquilo que o narrador vê os seres realizando. Esse universo contado pelo narrador se 

sobreporia ao universo factual do personagem – ancorado na ação de dormir que, para ele, 

personagem, soaria como uma volta ao presente, “lugar da concretude” (12º. Parágrafo), em 

que sua única realidade é a presença desse momento e nada mais. 

Quanto à palavra “espinhos”, que aparece no sintagma sem espinhos, ela pode, num 

primeiro momento, remeter o leitor ao seu significado objetivo, isto é, excrescência dura e 

pontiaguda que nasce em certos vegetais. No entanto, uma leitura mais subjetiva, pode levá-lo 

a pensar em espinhos como a representação de situações de provação e dor emocional. Neste 

caso, a repetição do sintagma pode ativar a memória cristã de um episódio bíblico de traição: 

Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos. Como se sabe, esse fato gerou muita dor 

física e emocional em Cristo. Ele foi, inclusive, alvo do deboche dos soldados romanos que 

lhe cravaram na cabeça uma coroa de espinhos.  

Em relação ao título, Traíra sem espinhos, se ele for lido como um sintagma nominal 

poderá, a princípio, remeter à ideia de que o texto falará de um tipo de peixe, ou, então, de um 

indivíduo traidor, que não inspira confiança – um traíra, como se diz na linguagem popular. 

Por outro lado, se for lido como um sintagma verbal, corre-se o risco, num primeiro 

momento, do nonsense. No entanto, durante a leitura, o leitor atento encontrará, no texto, o 

sintagma “A vida também lhe traíra sem espinhos” (9º. Parágrafo). Esse enunciado pode 

esclarecer que, assim como o personagem foi, ao longo de todo o texto, gramaticalmente 

silenciado pelo morfema zero, o sujeito “A vida” também o foi. Dessa forma, em se 

recompondo o título, pela explicitação do sujeito do verbo “traíra” – A vida lhe traíra sem 

espinhos –, pode-se inferir que, nessa recomposição, o personagem se apazigua com a sua 

condição de finitude que, como se verá ao longo do texto, é o seu maior temor. Assim, 

reconciliando-se com a vida, ele admitiria que ela, sim, lhe traíra, mas, agora, sem dor nem 

provação, ou seja, “sem espinhos” e “sem lágrimas” (9º. Parágrafo).  

O emprego das figuras de linguagem, principalmente o das metáforas, ajuda a tecer 

uma argumentação sobre a vida como um período intervalar entre o nascer e o morrer; um 
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tempo que se subtrai diariamente, até a chegada do seu instante final – que, muitas vezes, 

ocorre de forma inesperada como num “enfarto”, sem avisar.  

O poder expressivo das metáforas se revela, também, nas composições linguísticas que 

descrevem subjetivamente o pôr do sol e as melancias. Como se sabe, a descrição subjetiva é 

o resultado de uma intervenção pontual do narrador, na qual ele revela seu ponto de vista 

sobre o mundo, seus sentimentos e memórias. Sabe-se também que, às vezes, os seres 

descritos podem se confundir com os estados da alma do sujeito descritor (CHARAUDEAU, 

2014).  Esse dado é importante para ajudar a potencializar a leitura da camada implícita.  

As qualidades selecionadas para descrever o pôr do sol – “momentos medianeiros”; 

“momento transitório”; “o intermediário [...] entre o vivido e o sonhado, o passado e o futuro” 

– mostram a preocupação do narrador com a passagem do tempo, mais precisamente, em 

relação ao intervalo existente entre o nascer e o morrer. Segundo o dicionário Larousse 

Cultural (1992, p. 644), o vocábulo intervalo é definido como a distância entre um ponto e 

outro; um espaço de tempo entre dois períodos. Esse hiato, contudo, não precisa ser 

necessariamente prejudicial; afinal, ele pode ser considerado um momento de liberdade para 

recomposição de energias, uma tomada de fôlego. No entanto, para o personagem do conto, 

os momentos intermediários, principalmente os protagonizados pelo pôr do sol, entristeciam 

seu corpo inteiro, pois eles lhe confirmavam, diariamente, que “viver é subtrair-se” (2º. 

Parágrafo). E, por ser “difícil conviver, em lucidez, com esses momentos medianeiros” (1º. 

Parágrafo), ele dormia. Assim, é pelo viés da linguagem expressiva que o intervalo entre o dia 

e a noite, proporcionado pelo pôr do sol, assume a conotação de um “instante de guerra”; um 

“imenso instante”; um “prenúncio de despedida” entre a vida e a morte.  

Esses recursos podem desencadear reações afetivas importantes para o processo de 

interpretação do leitor, que precisará acessar seu contexto cognitivo e sua memória afetiva 

para se projetar emocionalmente na proposta patêmica planejada pelo locutor. 

No entanto, há componentes linguísticos, vinculados ao referente pôr do sol que, para 

evocarem os sentimentos e as sensações, dependem, primordialmente, da memória auditiva, 

gustativa, táctil e visual do leitor. 
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Quadro 18: Componentes linguísticos ligados ao “pôr do sol” que evocam a memória sensorial 

 

AUDIÇÃO 

 

OLFATO 

 

PALADAR 

 

TATO VISÃO 

 

Dueto calado 

de cores  
(1º. Parágrafo) 
 

 

“suor que 

exala do 

medo”, que 

pode ser 

percebido 

pelo odor  
(3º. Parágrafo) 

Instante de guerra em 

que o dia mastiga a 

noite e a noite engole 

o dia – garganta 

abaixo – sem degustar 

o sabor do suor que 

exala do medo  
(3º. Parágrafo) 

 

A dor do pôr 

do sol  
(1º. Parágrafo) 

Dueto calado 

de cores  
(1º. Parágrafo) 

 

 

 

O sossego do 

céu, nesse 

momento 

transitório, 

soprava 

solidão em 

seus ouvidos 
(3º. Parágrafo) 

   [...] o dia 

engoliria a 

noite  
(11º. Parágrafo) 

 

    “[...] seu 

pensamento 

respirava 

apenas o caos 

que circulava 

em seu quarto 

escuro”  
(12º. Parágrafo) 

 

 

 

Vê-se, assim, que esses componentes são essencialmente analógicos. Para Charaudeau 

(2014), o uso de analogias põe em correspondência os seres do Universo e as qualidades que 

pertencem a âmbitos diferentes. Assim, as analogias elaboradas no conto Traíra sem espinhos 

são, prioritariamente, metafóricas, e exigem a evocação de experiências e memórias sensoriais 

para que se possa captar o significado subjetivo do pôr do sol.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (2017, p. 300), o crepúsculo exprime o fim de um 

ciclo e a preparação de outro; é uma imagem espaço-temporal: um instante suspenso no qual 

se instalam a saudade e a melancolia. Para o personagem do conto, esse é o momento 

transitório em que o sossego do céu sopra solidão em seus ouvidos; é o intervalo que tinge o 
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céu gradativa e silenciosamente de laranja e vermelho
156

. Aos poucos, esse dueto calado de 

cores vai dando lugar à escuridão da noite, e a uma intimidade do personagem com as trevas. 

Assim, a dor a que o narrador se refere é a dor do personagem, provocada por esse “instante 

de guerra em que o dia mastiga a noite e a noite engole o dia – garganta abaixo – sem 

degustar o sabor do suor que exala do medo” (3º. Parágrafo). Essa é a dor que, junto com seu 

pensamento, o faz “respirar apenas o caos que circula em seu quarto escuro” (7º. Parágrafo). 

Desse modo, a partir da linguagem conotativa, fortemente metafórica, e das memórias 

sensoriais por ela evocadas, pode-se dizer que, no conto Traíra sem espinhos, o pôr do sol é o 

símbolo do intervalo entre a vida e a morte.  

Depois de fazer de tudo “para se encantar com o pôr do sol” (6º. Parágrafo), o 

personagem trava “um pacto com as melancias” (8º. Parágrafo). As qualidades selecionadas 

para descrever as melancias apontam para: 

a) sua autonomia de vida: “[...] prosperavam, autônomas, sem solicitar água, adubo 

ou poda, sem se indagar sobre o destino perseguido pelas ramas sobre a terra” (4º. 

Parágrafo); 

b) sua vaidade: “vaidosas, cobriam sua sangrenta carne [...]” (4º. Parágrafo); 

c) sua abundância de vida: “As melancias lhe insultavam pela abundância de vida” 

(4º. Parágrafo); 

d) sua coragem e liberdade: “Sempre invejou a coragem de viver das melancias e sua 

liberdade de desafiar os inconvenientes” (5º. Parágrafo); 

e) sua função narcótica: “Tal alimento passou a ser seu analgésico, seu calmante, seu 

sonífero” (8º. Parágrafo); 

f) sua função “start”: “Com a melancia ele inaugurava seu mais um dia” (8º. 

Parágrafo). 

 

Sendo assim, o signo linguístico melancia deixa de ser, para o personagem, a 

representação de um fruto e se torna sua companhia vital. Não é à toa que o narrador faz um 

significativo investimento na memória sensorial e afetiva para descrever a melancia. 

 

 

                                                           
156

  De acordo com a Revista da Divisão de Atividades Educacionais do Observatório Nacional/MCTI. 2ª. 

Edição, 2011, “quando olhamos na direção do Sol, quando ele está se pondo no horizonte, vemos as cores 

vermelho e laranja, porque o comprimento de onda azul da luz emitida por ele está sendo espalhado em direções 

diferentes daquela da nossa linha de visada”. Disponível em: 

http://www.on.br/daed/pequeno_cientista/conteudo/revista/pdf/cores_ceu.pdf. Acesso em: 21 nov. 2018.  
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Quadro 19: Componentes linguísticos ligados à “melancia” que evocam a memória sensorial 

 

AUDIÇÃO 

 

OLFATO 

 

PALADAR 

 

TATO VISÃO 

 

 

[...] orando 

em rosários 

de sementes 

negras 
(4º. Parágrafo) 

  

Tal alimento [...] 

(8º. Parágrafo) 

 

Cobriam sua 

sangrenta 

carne com 

polida casca 

[...] 
(4º. Parágrafo) 

 

 

Pareciam 

maiores que o 

seu olhar de 

infância 
(4º. Parágrafo) 

   

Cravar os dentes na 

carne, sugar o sangue 

e embebedar-se de 

amor. (8º. Parágrafo) 

  

[...] lembrando 

seixo rolado de 

esmeralda ou 

mar em ócio. 
(4º. Parágrafo) 

 

   

Fruta encharcada de 

amor e capaz de se 

explodir pelo excesso 

de dulçor. 
(8º. Parágrafo) 

  

E nos seus 

interiores 

repousavam 

paixões 

encarnadas, 

orando em 

rosários de 

sementes 

negras como a 

noite, sem 

entrever o dia. 
(4º. Parágrafo) 

 

   

Fruto exagerado em 

água 
(8º. Parágrafo) 

 

Fruto 

exagerado em 

maciez. 
(8º. Parágrafo) 

 

 

Fruto 

exagerado em 

cor. 
(8º. Parágrafo) 

 

 

Com as melancias, o personagem encontra sua forma de lidar com o absurdo da vida 

que é nascer para morrer. Ele observa que, assim como ele, as melancias também estão 

“presas em tênue fio como deve ser o cordão umbilical” (4º. Parágrafo); no entanto, nesse 

mesmo parágrafo, ele reconhece: “elas cresciam sem ansiar pelo corte”, ou seja, na 

imaginação do protagonista, elas tinham aprendido a aceitar sua condição sem pensar na 

morte. O olhar do adulto sobre as melancias lhe mostrava que elas haviam se tornado maiores 
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do que seu “olhar de infância” (4o. Parágrafo). As cores e o desenho de sua polida casca 

lembravam seixo rolado de esmeralda ou mar em ócio. A metáfora “mar em ócio” evoca a 

memória visual do movimento calmo e silencioso das águas do mar no momento anterior ao 

pôr do sol. Já a polpa vermelha, macia, doce, e encharcada de água, lembrava paixões 

encarnadas; e as sementes que repousam enfileiradas na carne sangrenta ativavam a imagem 

de rosários feitos de sementes negras como a noite. E, assim, as melancias, com sua 

autonomia e abundância de vida; sua vaidade; sua coragem e liberdade para desafiar os 

inconvenientes, passaram a ser o alimento, a energia vital, o gatilho que dispara um novo 

começo diário.   

Desse modo, a partir da linguagem conotativa, fortemente metafórica, e das memórias 

sensoriais por ela evocadas, pode-se dizer que, no conto Traíra sem espinhos, a melancia é o 

símbolo da razão de viver, o motivo pelo qual os indivíduos levantam-se da cama todas as 

manhãs.  

 

7.3.1  Um possível tema para o texto 

 

Depois da leitura das camadas explícita e implícita do conto, pode-se, enfim, traçar um 

possível tema para a narrativa. Traíra sem espinhos é um texto que aborda a questão da 

finitude da vida, um tema universal representado pela dor gerada pelo medo da morte – 

performatizada pelo instante do pôr do sol –, e pela necessidade de se ter uma razão de viver – 

performatizada pelo desejo matinal de alimentar-se de melancias.  

O conto trata de um homem com dificuldade de conviver com a transição do dia para a 

noite, manifestada através do momento crepuscular. Pode-se levantar a hipótese de que, no 

texto, o dia seria a vida, a noite seria a morte e o instante medianeiro do crepúsculo seria a 

lembrança de que a segunda chegaria. Há momentos em que a dificuldade de viver o dia desse 

homem se exacerba, e ele parece estar bem deprimido. Até que vem à sua memória uma 

contemplação antiga de infância, que ele costumava fazer, e à qual ele chama de “exercício 

das melancias”. Perceber que as melancias, estavam, como ele, ligadas à vida por um tênue 

fio, e que, apesar disso, elas pareciam despreocupadas com a fragilidade do viver, lhe 

confortava. Ao confessar claramente que sempre invejou essa liberdade das melancias 

“desafiarem os inconvenientes”, passou, então, a vê-las como algo que deveria trazer para 

perto de si, a fim de que a insustentabilidade de seu ser ficasse mais estável. Pode-se arriscar 

dizer que, nessa hora, a melancia já não é mais um fruto qualquer, mas a âncora que o levaria 

a optar pela vida, e esquecer o momento crepuscular que anunciava a iminência da morte. 
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7.3.2  Uma possível intertextualização 

 

A questão da finitude da vida já foi alvo de reflexão de muitos filósofos e teóricos em 

geral. E um deles fez desse tema o centro do seu arcabouço filosófico: Albert Camus. Por 

isso, acredita-se ser possível o estabelecimento de um veio intertextual entre o conto Traíra 

sem espinhos e a teoria do absurdismo do filósofo citado, o escritor a quem, segundo a Revista 

Senac Minas
157

,  Bartolomeu mais recorreu para produzir suas obras. 

Em 1941, Camus escreveu o ensaio O mito de Sísifo
158

, no qual ele introduz a sua 

filosofia do absurdo. Dapieve (2007, p. 8) explica a questão principal do absurdismo: “De 

fato, construímos religiões e noções de amor eterno e tentamos crer numa resposta a uma 

pergunta sem resposta: Vale a pena viver tendo consciência do fim?” 

Segundo o site Razão Inadequada
159

, essa filosofia, resumidamente, falaria de três 

opções para estar na vida e solucionar esse dilema: escapar da existência (via suicídio), 

acreditar na existência de uma realidade intangível, mas que dê significado à sua vida (via 

religião e espiritualidade); e entender o absurdo (via sua aceitação e liberdade para contentar-

se com as próprias decisões). O filósofo francês endossa a terceira solução, explicando que se 

deve aceitar o paradoxo da vida, mas vivendo-se, apesar dele, sem resignação: “Assumir o 

absurdo é o único primeiro passo
160

”. Por isso, para Camus, a escolha pela concretude do 

presente é a decisão mais sensata: “O absurdo nos esclarece um seguinte ponto: não há 

amanhã. A única realidade é a presença deste momento e nada mais. [...]”. Sendo assim, é 

preciso que o sentido da vida presente seja criado pelo próprio homem. 

A percepção da vida como algo que começa com prazo para terminar pode se 

manifestar por meio de várias obras artísticas. Existem pinturas, esculturas, coreografias, 

                                                           
157

  Em entrevista concedida à Revista Descubra Minas, em 2008, Bartolomeu foi perguntado sobre quais autores 

mais o influenciaram. Ele respondeu: “Sou um bom leitor de poesia, toda vida fui muito influenciado por poetas 

brasileiros e também estrangeiros. Em geral, pela Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Drummond, João Cabral 

de Melo Neto, Manoel de Barros, e também pela poesia internacional. Leio muito García Lorca, Fernando 

Pessoa, mas o escritor que mais gosto, a quem mais recorro, não é um poeta, é o filósofo francês Albert Camus”. 

(grifo nosso). Adaptado. Disponível em: 

http://www.descubraminas.com.br/Cultura/EntrevistaDetalhe.aspx?cod_entrevista=1600. Acesso em: 15 dez. 

2018.  

 
158

  Sísifo é um personagem da mitologia grega. Ele foi condenado a repetir eternamente a tarefa de empurrar 

uma pedra até o topo de uma montanha, sendo que, toda vez que estava quase alcançando o topo, a pedra rolava 

novamente montanha abaixo, por meio de uma força irresistível, até o ponto de partida, invalidando 

completamente o esforço despendido. Adaptado. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mito_de_S%C3%ADsifo. Acesso em: 15 dez. 2018.  

 
159

   Disponível em: <https://razaoinadequada.com/2018/01/10/camus-o-absurdo/> Acesso em: 15 dez. 2018.  

 
160

   Disponível em: <https://razaoinadequada.com/2018/01/10/camus-o-absurdo/> Acesso em: 15 dez. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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grafismos, canções, enfim, diferentes formas de se indagar: Qual é o sentido da vida? Para 

que estamos aqui? O artista da palavra, Bartolomeu Campos de Queirós, escolheu tratar dessa 

questão por meio de seus textos. Pode-se crer que um deles seja o Traíra sem espinhos, um 

conto bastante denso que trata do absurdo que é nascer fadado a morrer. 

Assim como Sísifo, que carrega sua rocha montanha acima até perder as forças e a 

pedra rolar montanha abaixo, obrigando-o a recomeçar a subir a rocha, o personagem do 

conto carrega, cotidianamente, o sentimento de ter sido traído pela vida. No entanto, apesar da 

inexorabilidade desse sentimento, o personagem lembra-se das melancias e de sua liberdade 

de desafiar os inconvenientes. Ele, então, faz desse fruto sua companhia necessária, para que 

o absurdo do cotidiano seja minimamente esquecido e, dessa forma, ele possa existir de 

maneira menos melancólica. Essa é, portanto, a forma que ele encontrou para dar sentido à 

sua vida.  

Guardando as prerrogativas da polissemia, e considerando que Bartolomeu foi muito 

influenciado por Albert Camus; e que esse filósofo é a favor da vida, pode-se levantar a 

hipótese de que o personagem de Traíra sem espinhos lida com duas questões básicas: (i) a 

constatação e a aceitação do absurdo (a vida lhe traíra) e (ii) a reação em favor da vida 

(mas, sem espinhos).  

Essas questões serão observadas em alguns trechos do conto, juntamente com as 

possíveis memórias sensoriais e afetivas que brotam da sua materialidade linguística, 

reforçando a poeticidade do texto. Isso porque, para que o trabalho de semiotização 

orquestrado pelo autor, por meio de signos linguísticos, chegue até o leitor – colocando-o em 

sintonia sensório-afetiva com o personagem; e potencializando o processo interpretativo –, 

será necessário perceber de que modo o arranjo verbal consegue sensibilizar o leitor, tendo em 

vista que o projeto de sensibilização pode ser realizado por meio da evocação de memórias 

sensoriais e afetivas. 
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(i) Constatação e aceitação do absurdo 

 

A partir da intertextualização estabelecida com Camus, pode-se perceber a existência 

de três predicações afirmativas
161

 que habitariam, de uma só vez, a camada submersa das 

estruturas linguísticas: a vida é traição; a vida é espinho; a vida é absurdo. Pode-se notar que 

essas predicações brotam de vários enunciados, dentre eles, destacam-se: 

 

a) “Viu confirmado que viver é subtrair-se” (1º. Parágrafo):   

aa  vviiddaa  éé  ttrraaiiççããoo;;  aa  vviiddaa  éé  eessppiinnhhoo;;  aa  vviiddaa  éé  aabbssuurrddoo;;  

 

 

b) “As melancias lhe insultavam pela abundância de vida que guardavam, pela 

subversão diante de lógicas efêmeras”. (4º. Parágrafo):   

aa  vviiddaa  éé  ttrraaiiççããoo;;  aa  vviiddaa  éé  eessppiinnhhoo;;  aa  vviiddaa  éé  aabbssuurrddoo;;  

  

  

c) “Fora cortado sem amadurecer” (5º. Parágrafo):   

aa  vviiddaa  éé  ttrraaiiççããoo;;  aa  vviiddaa  éé  eessppiinnhhoo;;  aa  vviiddaa  éé  aabbssuurrddoo;;  

  

  

d) “Vivia a vida e a morte simultaneamente.” (5º. Parágrafo):   

aa  vviiddaa  éé  ttrraaiiççããoo;;  aa  vviiddaa  éé  eessppiinnhhoo;;  aa  vviiddaa  éé  aabbssuurrddoo;;  

  

  

e)  “Ser a um só tempo presença e ausência era seu ofício.” (5º. Parágrafo):  

aa  vviiddaa  éé  ttrraaiiççããoo;;  aa  vviiddaa  éé  eessppiinnhhoo;;  aa  vviiddaa  éé  aabbssuurrddoo.. 

 

 

No entanto, a tríade de atributos pode ser encontrada, de forma mais contundente, no 

enunciado “Nascer para morrer lhe ecoava como um desumano absurdo, uma condenação 

sem explícitos espinhos” (7º. Parágrafo), que pode ser lida como seu ponto de ressonância 

discursivo mais significativo.  

                                                           
161

   Pode-se dizer que essas predicações correspondem ao que Lakoff & Johnson (apud VEREZA, 2012, p. 23) 

chamam de metáforas conceptuais, uma vez que elas apontam não apenas “para um modo de falar, mas uma 

forma de pensar, ou conceptualizar (pois estamos falando de um processo inconsciente) um domínio em termos 

de outro domínio”. Por exemplo, a metáfora A vida é traição licenciaria expressões, como: “dar uma rasteira em 

alguém” e “ele quebrou o pacto que fez comigo”. A metáfora A vida é espinho, licenciaria“falar com um ferrão 

na língua; “Sua mão me espetou”; “Não deixe as pessoas te ferirem”; e a metáfora A vida é absurdo, “isso não 

faz sentido”; “ele virou tudo de cabeça para o alto”; “você enlouqueceu?”; “é uma dor de enlouquecer!. Desse 

modo, dizer que a vida é traição; a vida é espinho; a vida é absurdo significa construir, subjetivamente, três 

tipos de realidade por meio da linguagem. 
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(ii) Reação a favor da vida 

 

A intertextualização estabelecida com o absurdismo de Camus faz levantar a hipótese 

de outra predicação que ressoaria, principalmente, no 8º. Parágrafo da superfície textual, a de 

que viver sem resignação é viver como as melancias: 

 

aa))  “Sem mais recursos, com os caminhos cruzados e as procuras exauridas, ele travou 

um pacto com as melancias”:   

vviivveerr  sseemm  rreessiiggnnaaççããoo  éé  vviivveerr  ccoommoo  aass  mmeellaanncciiaass;;  

  

 

bb))  “Não deixaria de ter como companhia tal fruta, assim encharcada de amor e capaz de 

se explodir pelo excesso de dulçor [...]”:   

vviivveerr  sseemm  rreessiiggnnaaççããoo  éé  vviivveerr  ccoommoo  aass  mmeellaanncciiaass;;  

  

  

cc))  “Tal alimento passou a ser seu analgésico, seu calmante, seu sonífero [...]”:  

 vviivveerr  sseemm  rreessiiggnnaaççããoo  éé  vviivveerr  ccoommoo  aass  mmeellaanncciiaass;;  

  

  

dd))  “Nas manhãs valeria acordar para cravar os dentes na carne, sugar o sangue e 

embebedar-se de amor”:   

vviivveerr  sseemm  rreessiiggnnaaççããoo  éé  vviivveerr  ccoommoo  aass  mmeellaanncciiaass;;  

  

 

ee))  “Com a melancia ele inaugurava seu mais um dia. A fruta passou a ser sua moeda de 

troca. Assim, resmungou, negociaria com o absoluto até o último sempre”:   

vviivveerr  sseemm  rreessiiggnnaaççããoo  éé  vviivveerr  ccoommoo  aass  mmeellaanncciiaass..  
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Figura 13: Aceitação do absurdo e liberdade
162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
162

Essa imagem foi especialmente produzida pelo ilustrador e diretor de arte Victor Moura, que trabalhou no 

estúdio do Ziraldo, durante 10 anos, fazendo edição, produção e filmagem de vídeos e livros. Hoje, ele produz 

histórias em quadrinhos autorais no Brasil e no exterior. Para mais informações sobre esse ilustrador, acessar: 

https://qvicmoura.tumblr.com/ e http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/victor-moura/12038. Acesso em: 05 

fev. 2019. 
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7.4      Considerações sobre os textos analisados 

  

 

Em relação aos textos Os cinco sentidos (2009); Com a maré e o sonho (2006) e 

Traíra sem espinhos (2014), procurou-se traçar um circuito analítico-interpretativo que 

contemplasse os sentidos do corpo e as memórias, evocados na materialidade linguística dos 

respectivos textos, bem como os possíveis gestos de interpretação produzidos a partir dessas 

superfícies textuais. Esse circuito constituiu-se de quatro etapas:  

 

1. Levantamento das marcas explícitas;  

2. Produção de sentidos possíveis a partir dessas marcas;  

3. Identificação de um possível tema para o texto;  

4. Estabelecimento de uma possível intertextualização.  

 

A quadripartição acima teve como critério orientador os seguintes aportes:  

 

a) A Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2014), que abarca as duas primeiras 

etapas, pois segundo esse autor, “o ato enunciativo discursivo se dá no jogo dos 

explícitos e implícitos do ato linguageiro”;  

 

b) A noção de que um único texto pode tratar de vários temas (JOUVE, 2012, p. 73), 

o que levou à necessidade de delimitação de um possível viés temático;  

 

c) A adesão à ideia de que uma tese de doutorado precisa dar alguma contribuição 

subjetiva para os temas tratados.  

 

 

Acredita-se que essa contribuição tenha sido dada com o estabelecimento de 

intertextualizações, por meio das quais se pôde exercitar a subjetividade, que é inerente a todo 

ato interpretativo. 
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8 A MULTISSENSORIALIZAÇÃO NA MEDIAÇÃO EM LEITURA 

 

Seguindo o que foi apresentado na metodologia, segue-se a descrição de uma possível 

atividade multissensorial para cada texto do corpus. 

 

8.1   Os cinco sentidos  

 

 

 

 

a) Carteiras posicionadas em semicírculo. Sobre cada carteira, uma venda para os olhos e um 

guardanapo; 

b) Título do texto escrito na lousa: Os cinco sentidos; 

c) Provocações orais: 

 

Provocações 

 

com maior grau 

de: 

1. Quais são os cinco sentidos do corpo humano? 

 

Objetividade 

2. Qual desses sentidos você acha que é o mais importante para 

o ser humano? Por quê? 

 

Subjetividade 

3. Você consegue identificar o objeto do mundo [doce de leite 

em cubos] que está na minha mão? Por quê? 

 

Subjetividade 

4. A fim de termos uma experiência multissensorial, vou 

colocar esse objeto do mundo na sua mão. Descreva-o através 

do: 

 

a)  Tato: Qual é o formato dele?; a textura é lisa ou espinhenta? 

b)  Olfato: O cheiro é agradável?  

c)  Paladar: Tem sabor doce ou salgado? Tem sabor de quê? 

 

5. Você precisou da visão para identificar esse objeto do 

mundo? 

 

Subjetividade 

 
Degustação 
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Provocações 

 

com maior grau 

de: 

(audição) 

 

1. Qual é o órgão do corpo responsável pela audição? 

 

Objetividade 

 

2.  Certos sons fazem a gente se lembrar de pessoas e situações 

especiais. De quem ou do que você se lembra quando ouve:    

 

 

a) [som de canto de pássaro]  
https://www.youtube.com/watch?v=bX0Z8l-dSVM 
 

 

b) [som de choro] 
https://www.youtube.com/watch?v=QO5lxbZgbyM 

 

 

c) [som de vento]  
https://www.youtube.com/watch?v=wfEm-d8_WEs 
 

 

d) [som de chuva]  
https://www.youtube.com/watch?v=Mbn47AbSwXU 
 
 

e) [som do voo de abelhas] 
https://www.youtube.com/watch?v=d2BIf443joI 
 

 

f) [som de colher raspando o fundo da panela] 
https://www.youtube.com/watch?v=QE1bIPI5Rz4 
 

 

g)        [som de gravetos queimando ao fogo] 
https://www.youtube.com/watch?v=I-8-1UN0rRc 
 

 

3. Vamos ficar em silêncio total e prestar atenção nos sons ao 

nosso redor:  

 

a) Que sons vocês conseguem ouvir? 

 

b) Existem sons que moram dentro do silêncio? 

 

 

Subjetividade 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bX0Z8l-dSVM
https://www.youtube.com/watch?v=QO5lxbZgbyM
https://www.youtube.com/watch?v=wfEm-d8_WEs
https://www.youtube.com/watch?v=Mbn47AbSwXU
https://www.youtube.com/watch?v=d2BIf443joI
https://www.youtube.com/watch?v=QE1bIPI5Rz4
https://www.youtube.com/watch?v=I-8-1UN0rRc
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Provocações 

 

com maior grau de: 

 

4. Qual é o órgão do corpo humano responsável pela visão? 

 

Objetividade 

5.    [imagem: Água rolando entre pedras] 
https://pt.depositphotos.com/145856625/stock-photo-fresh-water-river-  

among-black.html 

 

a) Quais seres ou objetos que não aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali? 

 

b) Essa imagem faz você sentir sede ou fome? 

 

Subjetividade 

 

6.    [imagem: Sol sobre uma campina] 

https://pt.best-wallpaper.net/Green-field-sunset_wallpapers.html 
 

a) Quais seres ou objetos que não aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali? 

 

b) Que lembranças essa imagem traz para você?  

 

Subjetividade 

7.    [imagem: Lua] 
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-04-16-Nascem-mais-

bebes-na-Lua-Cheia-  ou-na-Lua-Nova.-Mito-ou-realidade- 
 

a) Quais seres ou objetos que não aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali? 

 

b) Essa imagem faz você pensar em coisas boas ou ruins?  

 

  

Subjetividade 

https://pt.depositphotos.com/145856625/stock-photo-fresh-water-river-%20%20among-black.html
https://pt.depositphotos.com/145856625/stock-photo-fresh-water-river-%20%20among-black.html
https://pt.best-wallpaper.net/Green-field-sunset_wallpapers.html
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-04-16-Nascem-mais-bebes-na-Lua-Cheia-%20%20ou-na-Lua-Nova.-Mito-ou-realidade-
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-04-16-Nascem-mais-bebes-na-Lua-Cheia-%20%20ou-na-Lua-Nova.-Mito-ou-realidade-
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8. 

   [imagem: rio sob neblina] 
https://pxhere.com/pt/photo/739992 
 

a) Quais seres ou objetos que não aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali? 

 

b) Essa imagem faz você sentir frio ou calor? Alegria ou 

tristeza? 

 

 

Subjetividade 

 

 

 

Provocações 

 

com maior grau de: 

 

9. Qual é o órgão do corpo humano responsável pelo olfato? 

Objetividade 

 

10. No que você pensa quando cheira:   

 

a) [café em pó, ou em grãos] 

b) [fatia de pão francês] 

c) [terra molhada] 

d) [manga madura]  

 

Subjetividade 

 

11. Qual é o órgão do corpo humano responsável pelo 

paladar? 

 

 

Objetividade 

 

12. Em que você pensa quando saboreia: 

 

a) [fatia de limão] 

b) [biscoito de maisena]  

c) [pedaço de chocolate]  

 

 

 

Subjetividade 

https://pxhere.com/pt/photo/739992
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13. Qual é o órgão do corpo humano responsável pelo tato? 

 

Objetividade 

 

14. Tocar é uma forma de acordar lembranças. Que 

lembranças você acorda quando toca:  

 

a) [raízes de planta] 

b) [inhame com casca] 

c) [tecido de seda] 

d) [lixa de unha] 

 

15. Algum desses objetos fez seu corpo se arrepiar? Qual? 

 

16. Feitas todas essas atividades multissensoriais, responda:  

Imaginar é uma forma de ver, ouvir, cheirar, saborear e 

tocar? 

 

Subjetividade 

 

 

d) Provocações orais, com vistas à previsibilidade.  

 

 

Provocações 

com maior grau de previsibilidade 

 

 

1. Como você acha que o autor tratará os cinco sentidos: um de cada vez, ou 

todos ao mesmo tempo? 

2. Por qual deles ele começará? Por que você acha que ele vai começar por esse 

sentido? 

3. Quando ele tratar do tato, do que será que ele vai falar?  

4. Quando ele tratar do olfato, do que será que ele vai falar?  

5. Ele vai falar dos cinco sentidos de forma literal ou figurada? 
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a) Breves informações sobre o autor.  

 

 

Bartolomeu Campos de Queirós nasceu em 1941 no interior de Minas Gerais, onde 

passou a maior parte de sua infância. Seu interesse pela literatura levou-o a viajar por várias 

cidades brasileiras, sempre prestando atenção às pessoas e aos lugares que conhecia. O 

escritor mineiro gostava de observar o mundo e transformá-lo em palavras de sons, aromas, 

sabores, texturas, imagens que lhe traziam muitas lembranças afetivas. Bartolomeu gostava 

de dizer que o grande patrimônio que temos é a memória, pois ela guarda o que vivemos e o 

que sonhamos.  

 

b) Breves informações sobre o texto, justificando sua escolha.  

 

Os cinco sentidos é um texto rico em imagens, sons, cheiros, sabores e texturas que 

produzem diferentes tipos de afetos, levando o leitor a refletir sobre os órgãos dos sentidos 

não como unidades isoladas, mas como dependentes de uma intercomunicação com muitos 

outros corpos que lhe são exteriores. Esse texto foi escolhido, porque mostra duas coisas: a 

linguagem verbal e a linguagem não verbal estão presentes em todas as atividades humanas; 

e os cinco sentidos não agem de forma isolada no nosso corpo; eles atuam no corpo inteiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrada 
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a) Leitura individual e integral 

 

OS CINCO SENTIDOS – Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo. 

 

VISÃO 

Com os olhos nós olhamos a vida.  

Olhamos as águas rolando entre pedras, peixes, algas.  

Olhamos as terras generosas onde vivem animais, frutos e sementes.  

Olhamos o firmamento decorado com Sol, Lua e infinitas estrelas.  

Olhamos o mundo e sentimos sede, fome, sonho.  

Com os olhos olhamos nossos irmãos e eles nos olham.  

Tem olhares que nos acariciam.  

Tem olhares que nos machucam.  

Olhar dói. (Se vemos alguém chupando limão, sentimos dores no canto da boca) 

Mas enquanto vemos nós sonhamos com nascimentos.  

Olhando, imaginamos mistérios.  

Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas.  

Quando olhamos nós acordamos alegrias, tristezas, saudades, amores, lembranças, que dormem em 

nossos corações.  

Os olhos têm raízes pelo corpo inteiro. 

 

AUDIÇÃO 

Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do mundo.  

E dentro do silêncio moram todos os sons: canto, choro, riso, lamento.  

No silêncio vivem barulhos de vento e chuva, de asa e mergulho.  

É preciso silêncio para poder escutar.  

E quando uma voz invade nossos ouvidos, adivinhamos a felicidade de quem fala. Nossos ouvidos 

leem o tom das vozes.  

E o ruído do vôo das abelhas adoça nosso dia.  

Se escutamos música, nosso corpo descansa com a melodia das notas.  

Se ficamos em repouso e prestamos sentido aos ruídos, nosso pensamento viaja.  

Visita montanha e planície, primavera e verão.  

Escutar também é um jeito de ver.  

Quando nós escutamos, imaginamos distâncias, construímos histórias, desvendamos novas paisagens.  

Os ouvidos têm raízes pelo corpo inteiro. 
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OLFATO 

Com o nariz sentimos os cheiros do mundo.  

Cheiros que passeiam pelos ares.  

Se a chuva cai, o cheiro da terra molhada nos leva a pensar na alegria das raízes.  

O perfume das flores da mangueira nos traz o futuro.  

Então pensamos no sabor das mangas já maduras.  

O cheiro do café, percorrendo os corredores da casa, nos indica a hora de partir para a escola.  

Pelo olfato damos sentido ao mundo.  

O aroma do pão nos emociona ao pensarmos no milagre da terra, no segredo do trigo, no trabalho do 

padeiro.  

O cheiro nos leva a sonhar com o mais longe.  

O nariz tem raízes pelo corpo inteiro. 

 

PALADAR 

Com a boca sentimos o sabor das coisas: o doce, o amargo, o azedo, o suave, o forte. Mas o sabor 

acorda nossa memória.  

O gosto do doce de leite traz a lembrança da mãe na beira do fogão  

E escutamos ainda o ruído da colher raspando o fundo do tacho.  

O sabor encurta o tempo.  

Descobrimos que cada gosto guarda uma história.  

O doce de leite nos revela o retrato da cozinha da infância.  

Seus cheiros e cores e mais fumaça ardendo em nossos olhos.  

O gosto do doce nos traz o barulho do fogo queimando os gravetos.  

Traz a música das águas escorrendo pelo ralo da pia.  

O doce nos faz imaginar o amargo.  

E não deixa morrer o gosto da nossa saudade.  

A boca tem raízes pelo corpo inteiro. 

 

TATO 

Pela pele experimentamos as sensações de calor, frio, dor, prazer.  

Pisando a terra, nossos pés sentem a sua aspereza ou suavidade.  

O inverno nos envolve com o frio e desejamos estar na cama.  

Ao ficarmos muito tempo ao sol seu calor nos queima.  

Mas se olhamos para a neblina cobrindo as águas, nas manhãs de maio, nosso corpo gela.  

Quando alguém especial nos olha nós nos sentimos tocados.  

Se pegamos na mão da pessoa amada, nosso coração dispara e nosso corpo entra em festa.  

Há sons que fazem arrepiar o nosso corpo.  

Há medos que nos fazem tremer.  

A pele é raiz cobrindo o corpo inteiro. 

 

Em cada sentido moram outros sentidos. 

 

 

b) Um minuto de silêncio; 

c) Os alunos trocam, entre si, impressões sobre o texto lido; 
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d) Releitura compartimentada e acompanhada pelo professor-mediador 

 

OS CINCO SENTIDOS – Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo. 

 

VISÃO 

Com os olhos nós olhamos a vida. Olhamos as águas rolando entre pedras, peixes, algas. Olhamos as terras 

generosas onde vivem animais, frutos e sementes. Olhamos o firmamento decorado com Sol, Lua e infinitas 

estrelas. Olhamos o mundo e sentimos sede, fome, sonho. Com os olhos olhamos nossos irmãos e eles nos 

olham. Tem olhares que nos acariciam. Tem olhares que nos machucam. Olhar dói (Se vemos alguém chupando 

limão, sentimos dores no canto da boca). Mas enquanto vemos nós sonhamos com nascimentos. Olhando, 

imaginamos mistérios. Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas. Quando olhamos nós 

acordamos alegrias, tristezas, saudades, amores, lembranças, que dormem em nossos corações. Os olhos têm 

raízes pelo corpo inteiro. 

 

 

1. O que é que, quando você vê, faz sua pele se arrepiar?  

 

2. Imaginar é uma forma de ver?   

 

 

AUDIÇÃO 

Com os ouvidos nós escutamos o silêncio do mundo. E dentro do silêncio moram todos os sons: canto, choro, 

riso, lamento. No silêncio vivem barulhos de vento e chuva, de asa e mergulho. É preciso silêncio para poder 

escutar. E quando uma voz invade nossos ouvidos, adivinhamos a felicidade de quem fala. Nossos ouvidos leem 

o tom das vozes. E o ruído do vôo das abelhas adoça nosso dia. Se escutamos música, nosso corpo descansa com 

a melodia das notas. Se ficamos em repouso e prestamos sentido aos ruídos, nosso pensamento viaja. Visita 

montanha e planície, primavera e verão. Escutar também é um jeito de ver. Quando nós escutamos, imaginamos 

distâncias, construímos histórias, desvendamos novas paisagens. Os ouvidos têm raízes pelo corpo inteiro. 

 

 

1. O que é que, quando você ouve, dá água na sua boca?  

 

2. Imaginar é uma forma de ouvir?  

 

 

OLFATO 

Com o nariz sentimos os cheiros do mundo. Cheiros que passeiam pelos ares. Se a chuva cai, o cheiro da terra 

molhada nos leva a pensar na alegria das raízes. O perfume das flores da mangueira nos traz o futuro. Então 

pensamos no sabor das mangas já maduras. O cheiro do café, percorrendo os corredores da casa, nos indica a 

hora de partir para a escola. Pelo olfato damos sentido ao mundo. O aroma do pão nos emociona ao pensarmos 

no milagre da terra, no segredo do trigo, no trabalho do padeiro. O cheiro nos leva a sonhar com o mais longe. O 

nariz tem raízes pelo corpo inteiro. 

 

 

 

1. O que é que, quando você cheira, faz seus olhos verem? 

 

2. Imaginar é uma forma de cheirar? 
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PALADAR 

Com a boca sentimos o sabor das coisas: o doce, o amargo, o azedo, o suave, o forte. Mas o sabor acorda nossa 

memória. O gosto do doce de leite traz a lembrança da mãe na beira do fogão e escutamos ainda o ruído da 

colher raspando o fundo do tacho. O sabor encurta o tempo. Descobrimos que cada gosto guarda uma história. O 

doce de leite nos revela o retrato da cozinha da infância. Seus cheiros e cores e mais fumaça ardendo em nossos 

olhos. O gosto do doce nos traz o barulho do fogo queimando os gravetos. Traz a música das águas escorrendo 

pelo ralo da pia. O doce nos faz imaginar o amargo. E não deixa morrer o gosto da nossa saudade. A boca tem 

raízes pelo corpo inteiro. 

 

 

1. O que é que, quando você saboreia, faz seu corpo sentir frio? 

 

2. Imaginar é uma forma de saborear? 

 

 

 

TATO 

Pela pele experimentamos as sensações de calor, frio, dor, prazer. Pisando a terra, nossos pés sentem a sua 

aspereza ou suavidade. O inverno nos envolve com o frio e desejamos estar na cama. Ao ficarmos muito tempo 

ao sol seu calor nos queima. Mas se olhamos para a neblina cobrindo as águas, nas manhãs de maio, nosso corpo 

gela. Quando alguém especial nos olha nós nos sentimos tocados. Se pegamos na mão da pessoa amada, nosso 

coração dispara e nosso corpo entra em festa. Há sons que fazem arrepiar o nosso corpo. Há medos que nos 

fazem tremer. A pele é raiz cobrindo o corpo inteiro. 

 

Em cada sentido moram outros sentidos. 

 

 

1. O que é que, quando você toca, faz seu nariz cheirar?  

 

2. Imaginar é uma forma de tocar? 

 

 

 

e) Provocações orais com fins de validação das previsões feitas. 

Provocações  

com maior grau de validação 

 

 

1. O autor tratou dos cinco sentidos, um de cada vez ou todos ao mesmo 

tempo? 

2. Por qual deles ele começou? 

3. Quando ele tratou do tato, do que ele falou? 

4. Quando tratou do olfato, do que ele falou? 

5. Ele tratou dos cinco sentidos do corpo humano de forma literal ou 

figurada? 
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   Victor Moura (2019)                       https://pt.depositphotos.com/23822349  

 

 

1. Qual dessas imagens se relaciona mais estreitamente com o poema Os cinco sentidos? 

Por quê? 

 

2. Agora, leia e responda: 

 

No século XVII, o filósofo Baruch de Spinoza dizia que as experiências auditivas, 

olfativas, gustativas, tácteis e visuais vividas pelo corpo humano são capazes de ativar 

diferentes pensamentos e afetos. Por exemplo, o sabor de um doce pode levar uma 

pessoa a pensar no cheiro e na textura desse doce; e também pode fazer essa pessoa 

lembrar-se de uma situação agradável, ou desagradável, que ela viveu quando comeu 

esse doce. 

 

3. Você acha que essa afirmação de Spinoza tem relação com o poema Os cinco 

sentidos?  

 

 

4. Se você respondeu “sim”, diga: Qual das duas opções abaixo poderia delimitar o tema 

desse texto? Leve em consideração as respostas que você deu nas questões anteriores. 

 

(    ) Os cinco sentidos atuam de forma isolada; um sentido não interfere no outro. 

 

(   ) Os cinco sentidos conjugam-se entre si, produzindo significações que se irradiam pelo 

corpo todo. 

 
Sobremesa 

https://pt.depositphotos.com/23822349
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8.2    Com a maré e o sonho 
163

 

 

 

 

 

 

a) Carteiras posicionadas em semicírculo. Sobre cada carteira, uma venda para os olhos e um 

guardanapo; 

b) Título do texto escrito na lousa: Com a maré e o sonho; 

c) Provocações orais: 

164
 

Provocações 

 

com maior grau de: 

1. Qual é o sentido literal da palavra “maré”? 

 

Objetividade 

2. Qual é o sentido figurado da palavra “maré”? 

 

Subjetividade 

3. Este som [ondas do mar]
165

 remete ao significado literal 

ou figurado da palavra “maré”? 

 

Objetividade 

4. Esse som faz você pensar em alguém especial? 

 

Subjetividade 

5. Que nome se dá às imagens que aparecem na mente 

durante o sono? 

 

Objetividade 

6. Você já teve sonhos coloridos? Sonhos com música?  

 

Subjetividade 

7. Você acha que é possível sonhar acordado? 

 

Subjetividade 

 

                                                           
163

  O livro Com a maré e o sonho, de Ninfa Parreiras, foi trabalhado na Oficina “Multissensorialização na 

mediação de contos ilustrados”, realizada no Instituto de Letras da UFF em 26/09/2018, por ocasião da Jornada 

Glória Pondé: a arte de fazer artes. Página desse evento: https://jornadagloriaponde.wordpress.com/oficinas/. 

 
164

   Fonte: https://pt.pngtree.com/freepng/vector-hand-painted-student-classroom_997938.html. 

165
   Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jGulqHTiKXs. Acesso em: 03 set. 2018. 

 

 
Degustação 
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Provocações 

 

com maior grau de: 

   [concha do mar]  

 

1. Esse som tem alguma relação com o som ouvido antes?  

 

Objetividade 

   [areia de praia] 

 

2. Sintam essa textura. Que objeto do mundo é esse?  

 

Objetividade 

   [água salgada] 

 

3. Sintam a textura e o sabor. Eles têm relação com o objeto 

da resposta anterior?  

 

Objetividade 

 

4. Qual é a semelhança entre o sabor que você experimentou 

e as lágrimas que saem dos olhos?  

 

Objetividade 

   [água sem sal] 

 

5. Sintam a textura e o sabor. Esse sabor remete mais às 

águas do mar ou às águas de uma lagoa de água doce? 

 

 

 

 

 

Objetividade 

 

6. Você prefere nadar no mar ou na lagoa? 

 

Subjetividade 
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[boneca] 

7. Sintam, pelo tato, o formato desse objeto. Que relação ele 

pode ter com tudo o que você ouviu, tocou e saboreou? 

Subjetividade 

 

[coco verde] 

 

8. Sintam o formato, o cheiro, a textura e o peso. Que objeto 

do mundo é? 

 

Objetividade 

9. Esse objeto faz você se lembrar de alguma situação ou de 

alguém em especial?  

 

 

Subjetividade 

 

[coco maduro, com água] 

10. Sintam o cheiro, o formato, a textura e o peso. Que outro 

objeto do mundo é esse? 

Objetividade 

 

11. Esse é o mesmo objeto da experiência anterior? 

 

Objetividade 

12. Balancem esse objeto e ouçam o som produzido. É som 

de quê? 

 

Objetividade 

 

   [polpa de coco maduro] 

 

13. Sintam o cheiro, a textura e o sabor. O que é?  

 

Objetividade 

 

14. Que alimentos podem ser feitos com essa polpa? 

 

Subjetividade 
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[vídeo: Catando Coco Seco no Meu Pezinho de Coco] 
www.youtube.com/watch?v=yjLsG-YeKmQ. 

 

15. Assista a este vídeo e responda: Qual a relação entre os dois 

tipos de coco que você experimentou aqui na aula? 

 

16.Você sabia que o coco maduro nasce dentro do coco verde? 

 

Subjetividade 

 

 
[cartões postais variados - de edifícios, pontes, florestas, praias, 

monumentos históricos, etc.] 

 

17. Que objetos do mundo são esses?  

 

Objetividade 

 

18. Qual deles traz uma imagem que melhor representa tudo o 

que seu corpo olhou, ouviu, cheirou, saboreou e tocou?  

 

Subjetividade 

  

 

d) Provocações orais, com vistas à previsibilidade.  

 

Provocações 

com maior grau de previsibilidade 

 

 

1. Onde será que se passa a história de Com a maré e o sonho?; 

 

2. Qual deve ser o personagem principal da história? Esse personagem conhece o mar?; 

 

3. Imagine um começo para a história; 

 

4. Você acha que esse texto fala literalmente sobre cocos, ou esses cocos simbolizam 

alguma coisa? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yjLsG-YeKmQ
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a) Breves informações sobre o autor.  

 

Ninfa Parreiras nasceu na pequena cidade de Itaúna, MG. Formou-se em Letras e em 

Psicologia pela PUC-Rio. Trabalha como especialista na Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil, e como psicanalista no RJ. Ninfa é uma mineira que, desde menina, 

aprendeu a sonhar o mar dentro dela. Aos 15 anos, conheceu concretamente o mar e, desde 

então, ela se encanta como tudo muda no mar: o barulho, a coreografia das ondas, o cheiro; 

e como tudo muda nos cocos do mar: a forma, o tamanho, a cor. Ninfa Parreiras é uma 

escritora muito interessada no modo como as pessoas e as coisas mudam constantemente.   

 

b) Breves informações sobre o texto, justificando sua escolha.  

 

Com a maré e o sonho fala de um tipo de sonho que não é aquele que temos quando 

estamos dormindo, mas daquele que não sai da nossa mente quando estamos acordados. Esse 

tipo de sonho mexe com a nossa imaginação e enche nossa mente de perguntas que vão e 

vêm, como as marés, num movimento infinito.  Esse texto foi escolhido para mostrar que a 

vida, as pessoas e as coisas estão em constante mudança, assim como os sonhos – apesar de 

alguns permanecerem os mesmos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrada 
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a) Leitura individual e integral 

 

Com a maré e o sonho – Ninfa Parreiras 

1 Certa vez, o mar, uma menina. Uma menina, a areia, um sonho. Um sonho, a maré, o 

mar. 

2 Não conhecia o mar. Morava no interior. Gostava de coleções, como as outras 

crianças de sua idade. Colecionava cartões postais de cidades litorâneas. Recortava figuras 

com mar e praias. Recortes que moravam em suas caixas e gavetas. Imagens, para ela, 

desconhecidas. Salgadas, vindas com o choro da espera. 

3 Mais que o cheiro, o gosto, o barulho, a beleza e a cor do mar, queria era conhecer 

os cocos nos coqueiros. Como podia uma árvore plantada na areia? E tão comprida e fina, 

segurando frutos grandes e esféricos? Por que o coco variava de cores, ora esverdeadas, ora 

amareladas, ora escuras? Por que o coco duro que via no supermercado era cheio de cabelos? 

4 Onde estavam os cabelos do coco maduro? Como fazer nascer cabelo no coco? 

Ainda por cima, havia cocos que tinham olhos, nariz, barba. Já pensou? Os cocos a deixavam 

cheia de perguntas. 

5 Um dia, veio a oportunidade rara para um passeio a uma lagoa de água doce. 

Excursão do colégio. Lagoa com praia e tudo, banho liberado, barracas, frescobol... ia ter 

cocos por lá? E como iam ser os cocos de lá? Com cabelos e olhos? A água deles ia ser 

adocicada? Ainda não ia conhecer o mar, mas ia até uma lagoa, rodeada de areia e cocos... 

6 Ao chegar o dia esperado, aproveitou o passeio com os colegas, entre brincadeiras, 

mergulhos e lanches. Usou seus trocados para comprar um coco que levou para casa. Era sua 

lembrança do passeio à Lagoa. O coco, grande e bem verde, viajou confortavelmente em seu 

colo. Ele viu as curvas da dúvida e ouviu a cor do silêncio. 

7 Entrando em casa, rápido conseguiu, a contragosto dos pais, um lugar para o coco: 

seu quarto. O coco passou a lhe servir de mesa de apoio, onde depositava pequenas roupas. 

Serviu-lhe de almofada, certamente dura, onde apoiava os pensamentos. O coco foi mesa de 

bonecas, globo terrestre, bola de futebol, pião. O coco foi o mundo! Ela dormiu e acordou... 

Prato 
Principal 
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muitas noites e muitos dias, com aquele mundão que a levava ao mar. Sua curiosidade pelo 

mar aumentava mais e mais, e mais ainda aumentava o mar...  

8 Com o passar dos dias, o coco foi mudando de cor. Chegou a ganhar umas 

rachaduras. Mesmo com a insistência dos pais, ele não foi consumido. Permaneceu no quarto 

como um móvel. Aquele coco da Lagoa lhe trazia muitas coisas pensadas. Quando iam nascer 

os cabelos? Por que as coisas, as pessoas se transformavam? Por que falavam que o mar 

mudava de cor? E por que não ouvia mais o barulhinho d‟água dentro do coco? Tinha 

chegado a seca? 

9 Para tristeza dela, a coco perdeu o tamanho, ganhou uma cor desbotada, muitas 

manchas e um cheiro diferente. Aquele verde que cobria o coco desapareceu. Para onde 

escorreu a água? E a polpa branca? Sentiu-se traída por ele. Será que era um coco de verdade? 

10 Será que um coco do mar também ia ter mudado? Qual era o mistério do coco do 

mar? Por que nascia na areia? Por que carregava uma água? Por que podia ser comido mole 

ou duro? Até bolo se faz com o coco... bolo na areia, castelo encantado, casamento de 

príncipe e princesa. Montes e montes de histórias. Castelo de coco, coisa do mar, coisa de 

amar... Casa na areia, casa no mar... 

11 A menina ficou cheia de pensamentos. Perguntas sem respostas. Faltava era 

conhecer o mar... Ela continuou a colecionar cartões postais de cidades litorâneas. E 

continuou a desenhar o mar dentro dela, com os coqueiros e os cocos.Com os barulhos, com 

os dias e as noites. Com a maré e o sonho. Um monte de histórias. 

 

b) Um minuto de silêncio; 

c) Os alunos trocam, entre si, impressões sobre a história lida; 
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d) Releitura compartimentada e acompanhada pelo professor-mediador. 

 

COM A MARÉ E O SONHO – Ninfa Parreiras 

Certa vez, o mar, uma menina. Uma menina, a areia, um sonho. Um sonho, a maré, o mar. 

 

 

1. Releia esse parágrafo, observando o ritmo das frases.  

 

2.  Que efeito essa leitura produz? 

 
 

 

Não conhecia o mar. Morava no interior. Gostava de coleções, como as outras crianças de sua idade. 

Colecionava cartões postais de cidades litorâneas. Recortava figuras com mar e praias. Recortes que moravam 

em suas caixas e gavetas. Imagens, para ela, desconhecidas. Salgadas, vindas com o choro da espera. 
 

 

1. O que são cidades litorâneas? 

 

2. Por que as imagens de cidades litorâneas que a menina colecionava 

eram salgadas ? 

 
 

Mais que o cheiro, o gosto, o barulho, a beleza e a cor do mar, queria era conhecer os cocos nos 

coqueiros. Como podia uma árvore plantada na areia? E tão comprida e fina, segurando frutos grandes e 

esféricos? Por que o coco variava de cores, ora esverdeadas, ora amareladas, ora escuras? Por que o coco duro 

que via no supermercado era cheio de cabelos? 

Onde estavam os cabelos do coco maduro? Como fazer nascer cabelo no coco? Ainda por cima, havia 

cocos que tinham olhos, nariz, barba. Já pensou? Os cocos a deixavam cheia de perguntas. 

 

 

1. Por que a menina tinha tantas perguntas em relação aos cocos nos 

coqueiros?  

 

2. Mencione uma delas. 

 
 

Um dia, veio a oportunidade rara para um passeio a uma lagoa de água doce. Excursão do colégio. 

Lagoa com praia e tudo, banho liberado, barracas, frescobol... ia ter cocos por lá? E como iam ser os cocos de lá? 

Com cabelos e olhos? A água deles ia ser adocicada? Ainda não ia conhecer o mar, mas ia até uma lagoa, 

rodeada de areia e cocos... 

Ao chegar o dia esperado, aproveitou o passeio com os colegas, entre brincadeiras, mergulhos e lanches. 

Usou seus trocados para comprar um coco que levou para casa. Era sua lembrança do passeio à Lagoa. O coco, 

grande e bem verde, viajou confortavelmente em seu colo. Ele viu as curvas da dúvida e ouviu a cor do silêncio. 

Entrando em casa, rápido conseguiu, a contragosto dos pais, um lugar para o coco: seu quarto. O coco 

passou a lhe servir de mesa de apoio, onde depositava pequenas roupas. Serviu-lhe de almofada, certamente 

dura, onde apoiava os pensamentos. O coco foi mesa de bonecas, globo terrestre, bola de futebol, pião. O coco 

foi o mundo! Ela dormiu e acordou... muitas noites e muitos dias, com aquele mundão que a levava ao mar. Sua 

curiosidade pelo mar aumentava mais e mais, e mais ainda aumentava o mar...  
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1. Por que a menina levou um coco para casa?  

 

2. Qual era a relação entre o tamanho do mar e a curiosidade da 

menina em relação ao mar? 

 
 

Com o passar dos dias, o coco foi mudando de cor. Chegou a ganhar umas rachaduras. Mesmo com a 

insistência dos pais, ele não foi consumido. Permaneceu no quarto como um móvel. Aquele coco da Lagoa lhe 

trazia muitas coisas pensadas. Quando iam nascer os cabelos? Por que as coisas, as pessoas se transformavam? 

Por que falavam que o mar mudava de cor? E por que não ouvia mais o barulhinho d‟água dentro do coco? Tinha 

chegado a seca? 

Para tristeza dela, a coco perdeu o tamanho, ganhou uma cor desbotada, muitas manchas e um cheiro 

diferente. Aquele verde que cobria o coco desapareceu. Para onde escorreu a água? E a polpa branca? Sentiu-se 

traída por ele. Será que era um coco de verdade? 

Será que um coco do mar também ia ter mudado? Qual era o mistério do coco do mar? Por que nascia 

na areia? Por que carregava uma água? Por que podia ser comido mole ou duro? Até bolo se faz com o coco... 

bolo na areia, castelo encantado, casamento de príncipe e princesa. Montes e montes de histórias. Castelo de 

coco, coisa do mar, coisa de amar... Casa na areia, casa no mar... 

A menina ficou cheia de pensamentos. Perguntas sem respostas. Faltava era conhecer o mar... Ela 

continuou a colecionar cartões postais de cidades litorâneas. E continuou a desenhar o mar dentro dela, com os 

coqueiros e os cocos.Com os barulhos, com os dias e as noites. Com a maré e o sonho. Um monte de histórias. 

 

 

1. Que mudanças começaram a acontecer no coco que a menina 

levou para sua casa?  

 

2. Como a menina reagiu diante dessas mudanças?  

 
 

 

 

a) Provocações orais com fins de validação das previsões feitas. 

 

Provocações  

com maior grau de validação 

 

 

1. Onde se passa a história de Com a maré e o sonho? 

2. Quais são os personagens da história? 

3. A narrativa começou do jeito como você havia previsto? 

4. O que os cocos significam na história? 
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1. Qual destas canções, a seu ver, se relacionaria mais estreitamente com texto Com a 

maré e o sonho? Por quê? 

 

(     ) Azul da cor do mar – Tim Maia 
https://www.youtube.com/watch?v=16Y7XzTkpco 

 

 

(     ) Como uma onda – Lulu Santos  
https://www.youtube.com/watch?v=jVBCYGqxI6k 

 

 

2. Agora, leia este fragmento: 

 

Ao observar a Natureza, atentamente, o filósofo grego Heráclito de Éfeso (535 a. C) 

chegou à seguinte conclusão: Todas as coisas e todas as pessoas estão em constante 

movimento e transformação. Tudo se modifica o tempo todo.Por isso, ninguém pode 

entrar duas vezes no mesmo rio, porque tanto as águas quanto as pessoas se 

modificam a cada instante.  

 

 

3. Observe as imagens abaixo com atenção. Qual delas tem mais relação com o 

fragmento que você acabou de ler? Por quê? 

 

 

                          
                           Victor Moura (2019)                                        https://www.estudokids.com.br/bacia-amazonica/ 

 

 

4. Depois de realizadas as tarefas acima, faça uma breve delimitação do tema do texto 

“Com a maré e o sonho”. 

 

 

 

 
Sobremesa 

https://www.youtube.com/watch?v=16Y7XzTkpco
https://www.youtube.com/watch?v=jVBCYGqxI6k
https://www.estudokids.com.br/bacia-amazonica/
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8.3   Traíra sem espinhos  

 

 

 

 

 

 

a) Carteiras posicionadas em semicírculo. Sobre cada carteira, uma venda para os olhos e um 

guardanapo. 

b) Título do texto escrito na lousa: Traíra sem espinhos 

c) Provocações orais:  

 
Provocações 

 

com maior grau de: 

 

1. O que significa “trair”? 

 

 

Objetividade 

 

2. Ser traído dói mais no corpo ou na alma? 

 

 

Subjetividade 

 

3. Você conhece alguma história bíblica que fale de 

traição?  Qual? 

 

 

Subjetividade 

 

4. Qual é o significado literal da palavra “espinhos”? 

 

 

Objetividade 

 

5. Qual é o significado figurado da palavra “espinhos”? 

 

 

Subjetividade 

 

6. A textura desse objeto do mundo [maxixe] remete ao 

sentido literal ou figurado da palavra espinhos? 

 

 

Objetividade 

 
Degustação 
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Provocações 

 

com maior grau de: 

1. [vídeo: pôr do sol]  
https://www.youtube.com/watch?v=6oGxtGGzxXM  (1‟05‟‟) 

 

Assista a esse vídeo e responda: O pôr do sol provoca 

sentimentos bons ou ruins em você?  

 

Subjetividade 

2. Quais são as duas cores que, em silêncio, aparecem 

com mais destaque durante o pôr do sol? 

 

Subjetividade 

3. Você já presenciou um pôr do sol? Onde você estava? 

 

Subjetividade 

4. Qual é a cor do céu quando o pôr do sol chega ao fim: 

azul ou preto? 

 

Objetividade 

5. A escuridão do céu faz você pensar em quê? 

 

Subjetividade 

 

 

 

 

 

Provocações 

 
com maior grau de: 

 
[casca de melancia em pedaços] 

 

6. Esse objeto do mundo tem casca lisa ou áspera? Dura 

ou macia? 

 

 

 

Objetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6oGxtGGzxXM
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[polpa de melancia cortada em cubinhos] 

 

7. Agora sintam o aroma. Ele faz você pensar em quê? 

 

8. Sintam o sabor. É doce ou salgado? É duro ou macio? 

É seco ou aquoso? 

 

9. O cheiro e o aroma fazem você se lembrar de alguma 

situação em especial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjetividade 

 

Objetividade 

 

 

Subjetividade 

 

 

 

 

10. [vídeo sobre o cultivo de melancias] 

https://www.youtube.com/watch?v=ATy87Cq-Cx0 (1‟32‟‟) 

 

De acordo com o que vocês vão ver e ouvir, respondam 

às seguintes perguntas:   

 

a) (0‟32‟‟): A melancia é considerada um dos frutos mais 

saborosos ou menos saborosos da cadeia de alimentos? 

 

b) (0‟32‟‟): O que são esses pontinhos negros perfilados 

na polpa? 

 

c) Qual é a semelhança entre as sementes da melancia e 

esta imagem? 

 

 
[terço na cor preta] 

 

d) (0‟47‟‟): Que substância é encontrada na polpa 

avermelhada da melancia? Qual é o seu benefício para a 

saúde?  

 

e) (0‟50‟‟): Qual é o nome do mineral encontrado na 

melancia que é essencial para o bom funcionamento de 

todas as células do corpo?  

 

 

 

 

 

 

Objetividade 

 

 

Objetividade 

 

 

Subjetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetividade 

 

 

 

Objetividade 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATy87Cq-Cx0
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f) (0‟57‟‟): Em quantos dias a melancia fica pronta para o 

cultivo? 

 

g) Existe um tempo certo para o nascimento dos seres 

humanos? Existe um tempo certo para a morte? 

 

h) (1‟32‟‟): Olhe bem para essa imagem. Diga qual é a 

semelhança entre o caule da melancia e o cordão  

umbilical de um feto. 

 

 

 

Objetividade 

 

 

Subjetividade 

 

 

Subjetividade 

11. Descreva cada imagem.  

   

        
        [seixo rolado]         [colares de esmeraldas] 

 

     
  [mar com água verde]      [plantação de melancia] 

 

12. Qual é a semelhança entre essas quatro imagens? 

 

Subjetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    [cubos de melancia]         [cubos de carne vermelha] 

 

13. O que há de semelhante entre essas duas imagens? 

 

 

Subjetividade 
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d) Provocações orais, com vistas à previsibilidade.  

 

Provocações 

com maior grau de previsibilidade 

 

 

1. Onde será que se passa a história de Traíra sem espinhos? 

 

2. Qual deve ser o personagem principal da história? 

 

3. Imagine um começo para a história 

 

4. Você acha que esse texto vai falar sobre o pôr do sol e a melancia de forma 

literal ou figurada? 
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a) Breves informações sobre o autor.  

 

 

Bartolomeu Campos de Queirós foi um escritor mineiro cuja obra passeia, 

basicamente, pela sua infância, maturidade e velhice, resgatando inúmeras memórias das 

experiências que teve nessas fases da vida. Seus textos são marcados pela linguagem poética, 

através da qual ele consegue representar, em palavras, seu olhar sensível diante dos 

acontecimentos ao seu redor. Bartolomeu dizia que “a literatura permite que nossos 

fantasmas venham à superfície tendo como objeto a palavra” (2014, p. 68).  

 

 

b) Breves informações sobre o texto, justificando sua escolha 

 

Traíra sem espinhos é um texto que aborda a questão da finitude da vida, um tema 

universal que gera o medo da morte e a necessidade de se encontrar uma razão para viver o 

tempo presente. Esse texto foi escolhido para nos fazer refletir sobre duas coisas: apesar de 

sabermos que a morte é a única certeza que temos, precisamos encarar essa realidade sem 

tristeza e sem resignação; por isso, precisamos valorizar a nossa vida aqui e agora. Como 

diz a canção de Gilberto Gil: “O melhor lugar do mundo é aqui ...e agora”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrada 
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a) Leitura individual e integral. 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS – Bartolomeu Campos de Queirós 

 

1 Dormia, cotidianamente, durante todo o imenso instante do crepúsculo. Era difícil conviver, em 

lucidez, com esses momentos medianeiros. E a vida, por estar entre o susto do nascimento e as 

pálpebras da morte, o amedrontava. Por ser assim, sua existência era um ocaso. E hoje já havia 

subtraído muita vida e pouco lhe restava, mas o suficiente para espantar-se com a dor do pôr do 

sol. Diante desse dueto calado de cores sua alma ficava entre parênteses. 

2 Há muito usava a linha do tempo para chulear os pesares. Restara agora um curto pedaço 

de fio na agulha e distante do nó inicial. Mal dava para arrematar o fim do definitivo. E saber que 

somente o desconhecido é definitivo lhe entristecera o corpo inteiro. Doíam-lhe a unha, o cabelo, 

a pele. Viu confirmado que viver é subtrair-se. 

3 Parecia-lhe interminável esse instante de guerra, em que o dia mastiga a noite e a noite 

engole o dia – garganta abaixo – sem degustar o sabor do suor que exala do medo. O sossego do 

céu, nesse momento transitório, soprava solidão em seus ouvidos. Nessa hora, seu remédio era 

trancar portas e janelas, apagar luzes e aninhar-se como no útero – debaixo do sono – para aliviar 

esse prenúncio de despedida. E partir é bom quando se compra o bilhete e escolhe a direção. A 

despedida inusitada, que rompe de lugar nenhum, que desata o laço a qualquer hora, tem gosto 

ignorado. 

4 Desde seu princípio se surpreendia observando o exercício das melancias. Pareciam 

maiores que o seu olhar de infância. Presas em tênue fio como deve ser o cordão umbilical, 

cresciam sem ansiar pelo corte. Invadiam seu olhar e transbordavam das pupilas alimentando seus 

fantasmas. Adormeciam em berço de capim sonhando ser, quem sabe, além do tamanho do 

mundo. Tornar-se maior que o mundo é possuí-lo na palma da mão, ele suspeitava. Desafiando os 

limites da liberdade, as melancias prosperavam, autônomas, sem solicitar água, adubo ou poda, 

sem se indagar sobre o destino perseguido pelas ramas sobre a terra. Vaidosas, cobriam sua 

sangrenta carne com polida casca, lembrando seixo rolado de esmeralda ou mar em ócio. E nos 

seus interiores, repousavam paixões encarnadas, orando em rosários de sementes negras como a 

Prato 
Principal 
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noite, sem entrever o dia. As melancias lhe insultavam pela abundância de vida que guardavam, 

pela subversão diante de lógicas efêmeras.  

5 Sempre invejou a coragem de viver das melancias e sua liberdade de desafiar os 

inconvenientes. Miúdo em gestos, ele se contraía, se trancava, se encolhia, para não pesar ao 

mundo. Fora cortado sem amadurecer. Vivia a vida e a morte simultaneamente. Ser, a um só 

tempo, presença e ausência era seu ofício. 

6 Passara por consultórios, confessionários, divãs, lamentando sua dificuldade em 

conviver com o pôr do sol. A vitalidade da loucura ameaçava invadi-lo. Alimentou-se com rezas, 

comprimidos e palavras. Se lavou em cachoeira, se benzeu, acendeu vela, amou, desamou, tudo 

para se encantar com o pôr do sol. E para muitos nessa paisagem morava a poesia. Desnascer lhe 

parecia mais fácil, concluía. Mas não se recordava onde estivera antes de “estar”. O pôr do sol lhe 

confirmava, cotidianamente, a necessidade de um crepúsculo para intermediar o vivido e o 

sonhado, o passado e o futuro, e seu presente, pensou, era se equilibrar entre o ontem e o amanhã. 

A matéria de seu presente era, portanto, o intocável. 

7 Depois de fugir do crepúsculo daquela tarde, e ter dormido medo adentro, fuga adentro, 

terror adentro, o sono não veio. E não dormir exigia destemor. Se deixar para trás, se esquecer 

num canto para aquietar-se e só retornar quando não mais houvesse crepúsculo, passou a ser seu 

desejo inteiro. Mas seu pensamento respirava apenas o caos que circulava em seu quarto escuro. 

O ar que inalava tingia de mais escuro o lá dentro. Duvidava se a desordem povoava seu lugar ou 

se ele é que derramava incoerência em seu entorno. Recusava-se a perguntar se fechados ou 

abertos estavam seus olhos ou se a memória é que dava corpo a cada imagem buscada. Imóvel, 

desconfiou de que seu olhar lhe traía ao não lhe revelar quando a verdade e onde a mentira. Fora 

traído ao ter decretada a sua morte no instante do parto. Nascer para morrer lhe ecoava como um 

desumano absurdo, uma condenação sem explícitos espinhos. 

8 Sem mais recursos, com os caminhos cruzados e as procuras exauridas, ele travou um 

pacto com as melancias. Não deixaria de ter como companhia tal fruta, assim encharcada de amor 

e capaz de se explodir pelo excesso de dulçor. Nunca dormiria sem repousar num sarcófago de 

louça branca um pedaço de melancia, fruto exagerado em água, cor e maciez. Tal alimento passou 

a ser seu analgésico, seu calmante, seu sonífero. Sua presença matava seu pavor de despedir-se 

sem tempo de dizer adeus a si mesmo. A lembrança da melancia afastava a melancolia trazida 

pela insônia. Nas manhãs valeria acordar para cravar os dentes na carne, sugar o sangue e 

embebedar-se de amor. Com a melancia ele inaugurava seu mais um dia. A fruta passou a ser sua 

moeda de troca. Assim, resmungou, negociaria com o absoluto até o último sempre.  

9 Como foi, e por dormir demais naquele pôr do sol, o sono da noite não veio. Pôs-se de 

pé, caminhou pelo escuro, e se levou até a janela. Ele era dois. Um que respirava e outro que o 
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interrogava. Abriu as bandas da janela como um livro. Tentou soletrar o que andava escrito no 

escuro. Debruçado, experimentou uma profunda intimidade com as trevas. Nada. Parecia que a 

terra havia partido e lhe deixado apenas a solidão como vitória. Sentiu secular saudade do mundo, 

como se há muito o houvera deixado. No escuro só o imaginário lê. Releu o que estava escrito em 

si mesmo. Deparou novamente com a mesma sentença aflitiva. Sentiu que a vida lhe enganara. Ao 

ganhar o nascimento, nasceu com ele uma condenação definitiva. A vida também lhe traíra sem 

espinhos, lastimou já sem lágrimas.  

10 Sua rua era uma via de mão única. Sua rua era uma veia no corpo da cidade e pronta 

para o enfarto. Tudo caminhava para uma só direção, um só porto, um só destino. Faltava refluxo. 

Com os braços cruzados sobre a janela, a memória lhe trouxe, como um aviso, um mandamento 

antigo: “Não ultrapasse quando a faixa for contínua”. Para transpor é preciso intervalos, espaços, 

vazios, pensou. Cruzou os dedos como se faltassem abraços. Se deu conta de que há muito não 

usava dos braços para outros amores. Experimentou o medo de que lhe faltassem melancias e, 

com elas, outras manhãs. Afligiu-se ao pensar que, por algum motivo ecológico, as melancias se 

ausentavam do mundo. Assim estaria, irremediavelmente, sem esperança de amanheceres. 

11 Por muito tempo passou respirando a véspera da madrugada, emoldurado pela madeira 

da janela. Olhando a linha do horizonte, percebeu que o dia engoliria a noite, dentro em pouco. 

Estaria novamente diante do intermediário. Procurou o Cruzeiro do Sul para se situar a partir dos 

pontos cardeais. Tomou posse de seu norte e de seu cansaço. As quatro paredes do quarto 

determinavam seu percurso. Nada havia a fazer a não ser entregar-se às determinações das 

profecias. 

12 Recuou para dentro da casa. Andou pelas trevas dos vazios sem tocar em nada, sem 

esbarrar nas esquinas, com o cuidado dos gatos, mas sem garantias de sete vidas. Passou pela 

cozinha e viu que se esquecera de reservar melancia para aquele amanhecer. Seu coração se 

trancou sem aurora. Há sempre um derradeiro momento, dialogou consigo mesmo. Desolado, 

voltou ao quarto. Se cobriu, fechou os olhos e voltou para onde estivera antes – lugar da 

concretude -, mas sem espinhos. Dormiu sem jamais descobrir como brotou o desejo de açúcar no 

coração da formiga. 

b) Um minuto de silêncio; 

c) Os alunos trocam, entre si, impressões sobre a história lida; 
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d) Releitura compartimentada e acompanhada pelo professor-mediador. 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS – Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Dormia, cotidianamente, durante todo o imenso instante do crepúsculo. Era difícil conviver, em lucidez, com 

esses momentos medianeiros. E a vida, por estar entre o susto do nascimento e as pálpebras da morte, o 

amedrontava. Por ser assim, sua existência era um ocaso. E hoje já havia subtraído muita vida e pouco lhe 

restava, mas o suficiente para espantar-se com a dor do pôr do sol. Diante desse dueto calado de cores sua alma 

ficava entre parênteses. 

Há muito usava a linha do tempo para chulear os pesares. Restara agora um curto pedaço de fio na 

agulha e distante do nó inicial. Mal dava para arrematar o fim do definitivo. E saber que somente o desconhecido 

é definitivo lhe entristecera o corpo inteiro. Doíam-lhe a unha, o cabelo, a pele. Viu confirmado que viver é 

subtrair-se. 

Parecia-lhe interminável esse instante de guerra, em que o dia mastiga a noite e a noite engole o dia – 

garganta abaixo – sem degustar o sabor do suor que exala do medo. O sossego do céu, nesse momento 

transitório, soprava solidão em seus ouvidos. Nessa hora, seu remédio era trancar portas e janelas, apagar luzes e 

aninhar-se como no útero – debaixo do sono – para aliviar esse prenúncio de despedida. E partir é bom quando 

se compra o bilhete e escolhe a direção. A despedida inusitada, que rompe de lugar nenhum, que desata o laço a 

qualquer hora, tem gosto ignorado. 
 

 

1. Que forma verbal inicia a narrativa? E qual é o sujeito desse verbo? 

 

2. O que o pôr do sol representa para o personagem?  

 
 

Desde seu princípio se surpreendia observando o exercício das melancias. Pareciam maiores que o seu 

olhar de infância. Presas em tênue fio como deve ser o cordão umbilical, cresciam sem ansiar pelo corte. 

Invadiam seu olhar e transbordavam das pupilas alimentando seus fantasmas. Adormeciam em berço de capim 

sonhando ser, quem sabe, além do tamanho do mundo. Tornar-se maior que o mundo é possuí-lo na palma da 

mão, ele suspeitava. Desafiando os limites da liberdade, as melancias prosperavam, autônomas, sem solicitar 

água, adubo ou poda, sem se indagar sobre o destino perseguido pelas ramas sobre a terra. Vaidosas, cobriam sua 

sangrenta carne com polida casca, lembrando seixo rolado de esmeralda ou mar em ócio. E nos seus interiores, 

repousavam paixões encarnadas, orando em rosários de sementes negras como a noite, sem entrever o dia. As 

melancias lhe insultavam pela abundância de vida que guardavam, pela subversão diante de lógicas efêmeras.  

Sempre invejou a coragem de viver das melancias e sua liberdade de desafiar os inconvenientes. Miúdo 

em gestos, ele se contraía, se trancava, se encolhia, para não pesar ao mundo. Fora cortado sem amadurecer. 

Vivia a vida e a morte simultaneamente. Ser, a um só tempo, presença e ausência era seu ofício. 
 

 

1. A palavra “princípio” se refere a que fase da vida do personagem? 

 

2. O que as melancias têm que o personagem diz que não tem?  

 

 

Passara por consultórios, confessionários, divãs, lamentando sua dificuldade em conviver com o pôr do 

sol. A vitalidade da loucura ameaçava invadi-lo. Alimentou-se com rezas, comprimidos e palavras. se lavou em 

cachoeira, se benzeu, acendeu vela, amou, desamou, tudo para se encantar com o pôr do sol. E para muitos nessa 

paisagem morava a poesia. Desnascer lhe parecia mais fácil, concluía. Mas não se recordava onde estivera antes 

de “estar”. O pôr do sol lhe confirmava, cotidianamente, a necessidade de um crepúsculo para intermediar o 

vivido e o sonhado, o passado e o futuro, e seu presente, pensou, era se equilibrar entre o ontem e o amanhã. A 

matéria de seu presente era, portanto, o intocável. 

Depois de fugir do crepúsculo daquela tarde, e ter dormido medo adentro, fuga adentro, terror adentro, o 

sono não veio. E não dormir exigia destemor. Se deixar para trás, se esquecer num canto para aquietar-se e só 

retornar quando não mais houvesse crepúsculo, passou a ser seu desejo inteiro. Mas seu pensamento respirava 

apenas o caos que circulava em seu quarto escuro. O ar que inalava tingia de mais escuro o lá dentro. Duvidava 

se a desordem povoava seu lugar ou se ele é que derramava incoerência em seu entorno. Recusava-se a perguntar 
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se fechados ou abertos estavam seus olhos ou se a memória é que dava corpo a cada imagem buscada. Imóvel, 

desconfiou de que seu olhar lhe traía ao não lhe revelar quando a verdade e onde a mentira. Fora traído ao ter 

decretada a sua morte no instante do parto. Nascer para morrer lhe ecoava como um desumano absurdo, uma 

condenação sem explícitos espinhos. 

 
 

1. O que significa alimentar-se com rezas, comprimidos e palavras? 

 

2. Qual é a causa para o sentimento de traição que o personagem 

compara a uma condenação sem explícitos espinhos?  

 
 

Sem mais recursos, com os caminhos cruzados e as procuras exauridas, ele travou um pacto com as 

melancias. Não deixaria de ter como companhia tal fruta, assim encharcada de amor e capaz de se explodir pelo 

excesso de dulçor. Nunca dormiria sem repousar num sarcófago de louça branca um pedaço de melancia, fruto 

exagerado em água, cor e maciez. Tal alimento passou a ser seu analgésico, seu calmante, seu sonífero. Sua 

presença matava seu pavor de despedir-se sem tempo de dizer adeus a si mesmo. A lembrança da melancia 

afastava a melancolia trazida pela insônia. Nas manhãs valeria acordar para cravar os dentes na carne, sugar o 

sangue e embebedar-se de amor. Com a melancia ele inaugurava seu mais um dia. A fruta passou a ser sua 

moeda de troca. Assim, resmungou, negociaria com o absoluto até o último sempre.  

 

 

1. Por que ele fez um pacto com as melancias? 

 

2. A palavra “absoluto” refere-se a quê? 

 
 

Como foi, e por dormir demais naquele pôr do sol, o sono da noite não veio. Pôs-se de pé, caminhou 

pelo escuro, e se levou até a janela. Ele era dois. Um que respirava e outro que o interrogava. Abriu as bandas da 

janela como um livro. Tentou soletrar o que andava escrito no escuro. Debruçado, experimentou uma profunda 

intimidade com as trevas. Nada. Parecia que a terra havia partido e lhe deixado apenas a solidão como vitória. 

Sentiu secular saudade do mundo, como se há muito o houvera deixado. No escuro só o imaginário lê. Releu o 

que estava escrito em si mesmo. Deparou novamente com a mesma sentença aflitiva. Sentiu que a vida lhe 

enganara. Ao ganhar o nascimento, nasceu com ele uma condenação definitiva. A vida também lhe traíra sem 

espinhos, lastimou já sem lágrimas.  

Sua rua era uma via de mão única. Sua rua era uma veia no corpo da cidade e pronta para o enfarto. 

Tudo caminhava para uma só direção, um só porto, um só destino. Faltava refluxo. Com os braços cruzados 

sobre a janela, a memória lhe trouxe, como um aviso, um mandamento antigo: “Não ultrapasse quando a faixa 

for contínua”. Para transpor é preciso intervalos, espaços vazios, pensou. Cruzou os dedos como se faltassem 

abraços. Se deu conta de que há muito não usava dos braços para outros amores. Experimentou o medo de que 

lhe faltassem melancias e, com elas, outras manhãs. Afligiu-se ao pensar que, por algum motivo ecológico, as 

melancias se ausentavam do mundo. Assim estaria, irremediavelmente, sem esperança de amanheceres. 

Por muito tempo passou respirando a véspera da madrugada, emoldurado pela madeira da janela. 

Olhando a linha do horizonte, percebeu que o dia engoliria a noite, dentro em pouco. Estaria novamente diante 

do intermediário. Procurou o Cruzeiro do Sul para se situar a partir dos pontos cardeais. Tomou posse de seu 

norte e de seu cansaço. As quatro paredes do quarto determinavam seu percurso. Nada havia a fazer a não ser 

entregar-se às determinações das profecias. 

Recuou para dentro da casa. Andou pelas trevas dos vazios sem tocar em nada, sem esbarrar nas 

esquinas, com o cuidado dos gatos, mas sem garantias de sete vidas. Passou pela cozinha e viu que se esquecera 

de reservar melancia para aquele amanhecer. Seu coração se trancou sem aurora. Há sempre um derradeiro 

momento, dialogou consigo mesmo. Desolado, voltou ao quarto. Se cobriu, fechou os olhos e voltou para onde 

estivera antes – lugar da concretude -, mas sem espinhos. Dormiu sem jamais descobrir como brotou o desejo de 

açúcar no coração da formiga. 

 

1. A que intervalos, e espaços vazios o narrador se refere? 

 

2. O verbo dormir é a forma que abre e fecha a narrativa. O que pode 

significar essa estratégia do autor?  
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e) Provocações orais com fins de validação das previsões feitas. 

 

Provocações  

com maior grau de validação 

 

 

1.  Onde se passa a história Traíra sem espinhos? 

2. Quais são os personagens da história? 

3. A narrativa começou do jeito como você imaginou? 

4. O que o pôr do sol representa na história? E a melancia? 
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1. https://www.youtube.com/watch?v=NdSWFUVen84 

O vídeo a que vamos assistir fala da história de um homem chamado Sísifo. Ele era 

considerado o mais esperto dos mortais. Mas um dia ele desacatou alguns deuses do 

Olimpo. Como castigo, foi condenado a empurrar, por toda a eternidade, uma pedra até o 

topo de uma montanha; essa pedra, então, sempre rolaria para baixo e ele teria que 

começar tudo de novo. Sísifo não via sentido naquela tarefa absurda. No entanto, 

consciente de sua condição, ele resolveu inverter o problema, e dar algum sentido à sua 

vida no próprio movimento de levar a pedra. Cada vez que ele levava a pedra, a levava de 

forma diferente, melhor, mais rápida, menos cansativa.  Essa foi uma solução encontrada 

por Sísifo para desprezar os deuses e encarar o seu destino absurdo, sem ficar triste. Ele 

escolheu valorizar a tarefa, e não o resultado; ele preferiu viver a vida no seu momento 

presente. Por isso, Sísifo é considerado o “herói do absurdo
166

”.  

 

 

2. A seguir, veja o desenho de autoria de Victor Moura: 

                                         

2. O que o assunto tratado no vídeo e o desenho acima têm em comum? 

 

 

4. Com base nas reflexões feitas, identifique um possível tema para o conto Traíra sem 

espinhos.   

 

(   ) Traíra sem espinhos fala da necessidade de se encarar o absurdo da vida como um 

processo que vale a pena ser vivenciado, desde que se encontre algo que dê sentido a ele. 

 

(     ) Traíra sem espinhos fala que não se deve encarar o absurdo da vida, mas fugir dele. 

 

                                                           
166

  Adaptado. Disponível em: https://razaoinadequada.com/2018/04/18/camus-o-mito-de-sisifo/. Acesso em: 19 

nov. 2019.  

 

 
Sobremesa 
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8.4    Objetivos de cada grupo de provocações 

 

As provocações elaboradas para os textos Os cinco sentidos, Com a maré e o sonho e 

Traíra sem espinhos foram organizadas em quatro grupos, cada um contendo, 

respectivamente, um maior grau de objetividade, subjetividade; previsibilidade e validação. A 

seguir, destacam-se os objetivos concernentes a cada um desses grupos. 

No 1º. Grupo de provocações, voltado para o título do texto, o trabalho foi 

desenvolvido em torno dos seguintes objetivos: (i) levar o aluno-leitor a acionar seus saberes 

linguísticos, enciclopédicos, sensoriais e emocionais; (ii) motivar o aluno a um primeiro 

estágio de geração de expectativas sobre o conteúdo proposicional do texto que será lido.  

 

 

Quadro 20: Provocações em relação ao título dos textos 

 

 

OS CINCO SENTIDOS 

 

 

COM A MARÉ E O SONHO 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS 

1. Quais são os cinco sentidos do 

corpo humano? 

 

2. Qual desses sentidos você acha 

que é o mais importante para o ser 

humano? Por quê? 

 

3. Você consegue identificar o 

objeto do mundo [doce de leite 

em cubos] que está na minha 

mão?  

 

4. A fim de termos uma 

experiência multissensorial, vou 

colocar esse objeto do mundo na 

sua mão. Descreva-o através do:  

 

a) Tato: Qual é o formato dele?; a 

textura é lisa ou espinhenta? 

 

b) Olfato: O cheiro é agradável? 

 

c) Paladar: É doce ou salgado? 

Tem sabor de quê? 

 

5. Você precisou da visão para 

identificar esse objeto do mundo? 

 

1. Qual é o sentido literal da 

palavra “maré”? 

 

2. Qual é o sentido figurado da 

palavra “maré”? 

 

3. Este som [ondas do mar] 

remete ao significado literal ou 

figurado da palavra “maré”? 

 

4. Esse som faz você pensar em 

alguém em especial? 

 

5. Que nome se dá às imagens 

que aparecem na mente durante 

o sono? 

 

6. Você já teve sonhos 

coloridos? Sonhos com música? 

 

7. Você acha que é possível 

sonhar acordado? 

 

1. O que significa “trair”? 

 

2. Ser traído dói mais no corpo ou 

na alma? 

 

3. Você conhece alguma história 

bíblica que fale de traição? Qual? 

 

4. Qual o significado literal da 

palavra “espinhos”? 

 

5. Qual o significado figurado da 

palavra “espinhos”? 

 

6. A textura desse objeto do 

mundo [maxixe] remete ao 

sentido literal ou figurado da 

palavra “espinhos”? 

 

 

 

 

No 2º. Grupo de provocações, com foco no conteúdo proposicional do texto, o 

trabalho foi desenvolvido em torno dos seguintes objetivos: (i) Oferecer, ao aluno-leitor, 
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experiências multissensoriais concretas com signos semiossensoriais que representam alguns 

referentes do texto; (ii) A partir dessas experiências, levar o aluno a ativar sua  memória 

afetiva e sua imaginação; (iii)  Potencializar o envolvimento do aluno com o texto,  a fim de 

levá-lo a um maior grau de compreensão do texto a ser interpretado.  

 

Quadro 21: Provocações em relação ao conteúdo proposicional dos textos 

 

 

OS CINCO SENTIDOS 

 

COM A MARÉ E O SONHO 

 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS 

1. Qual é o órgão do corpo 

responsável pela audição? 

 

2. Certos sons fazem a gente se 

lembrar de pessoas e situações 

especiais. De quem ou do que você 

se lembra quando ouve: 

 

a) [som de canto de pássaro]  

b) [som de choro] 

c) [som de vento]  

d) [som de chuva]  

e) [som do voo de abelhas]  

f) [som de colher raspando o fundo 

da panela]  

g) [som de gravetos queimando ao 

fogo]  

 

3. Vamos ficar em silêncio total e 

prestar atenção nos sons ao nosso 

redor:  

a) Que sons vocês conseguem 

ouvir? 

b) Existem sons que moram dentro 

do silêncio? 

 

4. Qual é o órgão do corpo 

responsável pela visão? 

 

5. [imagem: Água rolando entre 

pedras] 

a) Quais seres ou objetos que não 

aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali?   

b) Essa imagem faz você sentir 

sede ou fome? 

 

6. [imagem: Sol sobre uma 

campina]  

a) Quais seres ou objetos que não 

aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali?   

b) Que lembranças essa imagem 

traz para você?  

 

 

1.  [concha do mar] 

Esse som tem alguma relação 

com o som ouvido antes?  

 

2. [areia de praia] 

Sintam essa textura. Que objeto 

do mundo é esse?  

 

3. [água salgada] 

Sintam a textura e o sabor. Eles 

têm relação com o objeto da 

resposta anterior? 

 

4. Qual é a semelhança entre o 

sabor que você experimentou e 

as lágrimas que saem dos olhos?  

 

5. [água sem sal] 

Sintam a textura e o sabor. Esse 

sabor remete mais às águas do 

mar ou às águas de uma lagoa 

de água doce? 

 

6. Você prefere nadar no mar ou 

na lagoa? 

 

 7. [boneca] 

Sintam, pelo tato, o formato 

desse objeto. Que relação ele 

pode ter com tudo o que você 

ouviu, tocou e saboreou? 

 

8. [coco verde] 

Sintam o formato, o cheiro, a 

textura e o peso. Que objeto do 

mundo é? 

 

9. Esse objeto faz você se 

lembrar de alguma situação ou 

de alguém em especial?  

 

10. [coco maduro, com água] 

Sintam o cheiro, o formato, a 

textura e o peso. Que outro 

objeto do mundo é esse? 

11. Esse é o mesmo objeto da 

1. [Vídeo: pôr do sol]  

Assista a esse vídeo e responda: O 

pôr do sol provoca sentimentos 

bons ou ruins em você? 

 

2. Quais são as duas cores que, 

em silêncio, aparecem com mais 

destaque durante o pôr do sol? 

 

3. Você já presenciou um pôr do 

sol? Onde você estava? 

 

4. Qual é a cor do céu quando o 

pôr do sol chega ao fim: azul ou 

preto? 

 

5. A escuridão do céu faz você 

pensar em quê? 

 

6. [casca de melancia em 

pedaços]  

Esse objeto do mundo tem casca 

lisa ou áspera? Dura ou macia?  

 

7. [polpa de melancia em 

pedaços] 

Agora sintam o aroma. Ele faz 

você pensar em quê? 

 

8. Sintam o sabor. É doce ou 

salgado? É duro ou macio? É seco 

ou aquoso? 

 

9. O cheiro e o aroma fazem você 

se lembrar de alguma situação em 

especial? 

 

10. [vídeo sobre o cultivo de 

melancias] 

De acordo com o que vocês vão 

ver e ouvir, respondam às 

seguintes perguntas: 

 

a) (0‟32‟‟): A melancia é 

considerada um dos frutos mais 

saborosos ou menos saborosos da  
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7. [imagem: Lua] 

a) Quais seres ou objetos que não 

aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali?   

b) Essa imagem faz você pensar em 

coisas boas ou ruins?   

 

8. [imagem: rio sob neblina] 

a) Quais seres ou objetos que não 

aparecem na imagem, mas 

poderiam estar ali?   

b) Essa imagem faz você sentir frio 

ou calor? Alegria ou tristeza? 

 

9. Qual é o órgão do corpo 

responsável pelo olfato? 

 

10. No que você pensa quando 

cheira: 

a) [café em pó ou em grãos] 

b) [fatia de pão francês] 

c) [terra molhada] 

d) [manga madura] 

 

11. Qual é o órgão do corpo 

responsável pelo paladar? 

 

12. Em que você pensa quando 

saboreia: 

a) [fatia de limão] 

b) [biscoito de maisena] 

c) [pedaço de chocolate] 

 

13. Qual é o órgão do corpo 

responsável pelo tato? 

 

14. Tocar é uma forma de acordar 

lembranças. Que lembranças você 

acorda quando toca: 

a) [raízes de planta] 

b) [inhame com casca] 

c) [tecido de seda] 

d) [lixa de unha] 

 

15. Algum desses objetos do 

mundo fez seu corpo se arrepiar? 

Qual? 

 

16. Feitas todas essas atividades 

multissensoriais, responda: 

Imaginar é uma forma de ver, 

ouvir, cheirar, saborear e tocar? 

experiência anterior? 

 

12. Balancem esse objeto e 

ouçam o som produzido. É som 

de quê? 

 

13. [polpa de coco maduro] 

Sintam o cheiro, a textura e o 

sabor. O que é? 

 

14. Que alimentos podem ser 

feitos com essa polpa?  

 

15. [vídeo: Catando Coco Seco 

no Meu Pezinho de Coco] 

Assista a este vídeo e responda: 

Qual a relação entre os dois 

tipos de coco que você 

experimentou aqui na aula? 

 

16.Você sabia que o coco 

maduro nasce dentro do coco 

verde? 

 

17. [cartões postais variados - 

de edifícios, pontes, florestas, 

praias, monumentos históricos, 

etc.] 

Que objetos do mundo são 

esses?  

 

18. Qual deles traz uma imagem 

que melhor representa tudo o 

que seu corpo olhou, ouviu, 

cheirou, saboreou e tocou?  

 

 

cadeia de alimentos? 

 

b) (0‟32‟‟): O que são esses 

pontinhos negros perfilados na 

polpa? 

 

c) Qual é a semelhança entre as 

sementes da melancia e esta 

imagem [terço na cor preta]? 

 

d) (0‟47‟‟): Que substância é 

encontrada na polpa avermelhada 

da melancia? Qual é o seu 

benefício para a saúde?  

 

e) (0‟50‟‟): Qual é o nome do 

mineral encontrado na melancia 

que é essencial para o bom 

funcionamento de todas as células 

do corpo?  

 

f) (0‟57‟‟): Em quantos dias a 

melancia fica pronta para o 

cultivo? 

 

g) Existe um tempo certo para o 

nascimento dos seres humanos? 

Existe um tempo certo para a 

morte? 

 

h) (1‟32‟‟): Olhe bem para essa 

imagem. Diga qual é a 

semelhança entre o caule da 

melancia e o cordão umbilical de 

um feto.  

 

11. Descreva cada imagem: 

[seixo rolado] 

[colares de esmeraldas] 

[mar com água verde]  

[plantação de melancia] 

 

12. Qual é a semelhança entre 

essas quatro imagens? 

 

13. [imagem: cubos de melancia e 

cubos de carne vermelha] 

O que há de semelhante entre 

essas duas imagens? 

 

 

No 3º. Grupo de provocações, voltado para as previsões em relação ao texto, o 

trabalho foi desenvolvido em torno dos seguintes objetivos: (i) Fomentar a capacidade 

imaginativa do aluno-leitor, levando-o a fazer previsões acerca do texto que ele vai ler; (ii) 
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ativar um material constituído do seu conhecimento de mundo para que ele possa, a 

posteriori, na leitura do texto, validar ou não suas hipóteses.  

 

Quadro 22: Provocações com maior grau de previsibilidade 

 
 

OS CINCO SENTIDOS 

 

 

COM A MARÉ E O SONHO 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS 

1. 1.Como você acha que o autor 

tratará os cinco sentidos: um de 

cada vez ou todos ao mesmo 

tempo? 

 

2. 2.Por qual deles ele começará? Por 

que você acha que ele vai começar 

por esse sentido? 

 

3. 3.Quando ele tratar do tato, do que 

será que ele vai falar? 

 

4. 4. Quando ele tratar do olfato, do 

que será que ele vai falar? 

 

5. Ele vai falar dos cinco sentidos 

de forma literal ou figurada? 

 

1. Onde será que se passa a 

história de Com a maré e o 

sonho? 

 

2. Quem deve ser o personagem 

principal da história? Esse 

personagem conhece o mar? 

 

3. Imagine um começo para a 

história. 

 

4. Você acha que esse texto fala 

literalmente sobre cocos, ou 

esses cocos simbolizam alguma 

coisa? 

 

1. Onde será que se passa a 

história de Traíra sem espinhos? 

 

2. Quem deve ser o personagem 

principal da história?  

 

3. Imagine um começo para a 

história. 

 

4. Você acha que esse texto vai 

falar sobre o pôr do sol e a 

melancia de forma literal ou 

figurada? 

 

 

 

No 4º. Grupo de provocações, com foco nas validações, o trabalho foi desenvolvido 

em torno dos seguintes objetivos: (i) Validar, ou não, as previsões feitas anteriormente; (ii) 

Levar o aluno a um primeiro estágio de interpretação do texto. 

 

Quadro 23: Provocações com maior grau de validação 

 
 

OS CINCO SENTIDOS 

 

 

COM A MARÉ E O SONHO 

 

TRAÍRA SEM ESPINHOS 

1. O autor tratou dos cinco 

sentidos, um de cada vez ou todos 

ao mesmo tempo?  

 

2. Por qual deles ele começou?  

 

3. Quando ele tratou do tato, do 

que ele falou? 

 

4. Quando ele tratou do olfato, do 

que ele falou? 

 

5. Ele tratou dos cinco sentidos de 

forma literal ou figurada? 

 

1. Onde se passa a história de 

Com a maré e o sonho? 

 

2. Quais são os personagens da 

história? 

 

3. A narrativa começou do jeito 

como você havia previsto? 

 

4. O que os cocos significam na 

história? 

 

 

1. Onde se passa a história Traíra 

sem espinhos? 

 

2. Quais são os personagens da 

história? 

 

3. A narrativa começou do jeito 

como você imaginou? 

 

4. O que o pôr do sol representa 

na história? E a melancia? 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   

Levando-se em conta que, nesta tese, a leitura foi tratada como uma atividade de 

construção de sentidos, mediada pelo professor – a partir da relação entre o material 

significativo (o texto escrito) e o mundo (contexto cognitivo) –, pode-se dizer, então, que, 

para construir sentidos, o aluno-leitor precisa fazer um forte investimento no seu repertório 

mnemônico de percepções, experiências e saberes de todos os tipos para ler o texto verbal. 

No entanto, o texto verbal, tendo se tornado a vedete das aulas de leitura, ajudou a 

gerar uma espécie de culto ao feitichismo sígnico-verbal escrito, fazendo com que o ato de ler 

na escola ficasse limitado à utilização da visão como canal privilegiado. Na esteira desse 

reducionismo ocular, houve também outros reducionismos que geraram, nessa prática 

curricular, a dissociação entre objetivo/subjetivo; abstração/vivência; mundo externo/mundo 

interno, o que acabou banindo, dos métodos de ensino, a inteligência sensório-afetiva e o 

corpo. E, consequentemente, no que tange à leitura de textos verbais, enfatizou-se a visão em 

detrimento da audição, do tato, do olfato, do paladar. 

Não se pode deixar de perceber, contudo, que há um grupo de estudiosos que cogita 

um tratamento mais amplo da percepção sígnica no processo de ensino-aprendizagem; e por 

isso, leva em consideração os outros sentidos do corpo, ou melhor, leva em consideração a 

sensorialidade do corpo como fonte de apreensão dos conteúdos em geral. É a esse grupo que 

esta tese se associa, uma vez que o objetivo precípuo aqui defendido é o da elaboração de 

atividades multissensoriais prévias ao ato de ler. Nelas, o corpo, como um todo, deixa de ser 

um mero continente da alma, e passa a ser um recipiente energético de células pulsantes, 

ininterruptamente capazes de produzir ideias e sentidos o tempo inteiro.  

Sob essa perspectiva, o professor-mediador, responsável pela preparação e aplicação 

das atividades multissensoriais na pré-leitura, pode ser comparado ao pedólogo que, em 

primeiro lugar, leva seus alunos para o campo para ver o solo; pegar o solo; cheirar o solo; 

ouvir o solo e, só depois, leva-os para a sala de aula para mostrar-lhes o solo segundo a visão 

de um dado autor. As atividades multissensoriais consistiriam, assim, na experiência direta e 

indireta dos cinco sentidos do corpo: direta, porque são oferecidos ao aluno-leitor elementos 

semiossensoriais para uma espécie de aquecimento cognitivo; e indireta, pois, a partir da 

experiência direta, são evocadas suas memórias. Essas atividades de antecipação aguçariam a 

multissensorialidade do aluno-leitor e suas memórias sensoriais para que, durante a leitura 
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efetiva do texto, os signos semiossensoriais possam vir a atuar eficientemente no sentimento 

do aluno-leitor. 

Foi a partir dessa proposta que os textos Os cinco sentidos (2009); Com a maré e o 

sonho (2006) e Traíra sem espinhos (2014), todos de natureza literária, serviram de base para 

a elaboração de atividades multissensoriais que buscaram levar o aluno-leitor a inúmeras 

afecções produzidas pelos objetos semiossensoriais, através dos quais ele pudesse sentir as 

qualidades sensoriais dos vários referentes presentes nos respectivos textos, antes mesmo de 

efetivamente lê-los. 

Dessa maneira, para se trabalhar com o corpo de forma holística, promovendo a 

sensibilização do aluno-leitor e a potencialização dos sentidos do texto, foi necessário 

estabelecer uma firme logofiliação a um dos ramos da Análise do discurso, nesta tese 

representada por Patrick Charaudeau, e por ele denominada de Semiolinguística. A escolha 

desse referencial, de base linguageira, se justifica principalmente por um dos seus postulados, 

o de que a linguagem não é um conduto de palavras meramente portadoras de informações, 

mas sim um vetor carregado de intencionalidade e influência. Se esse aspecto da teoria é 

importante para o trabalho com leitura, em geral, mais ainda para a proposta de atividades 

multissensoriais como um recurso de antecipação em leitura, elaboradas pelo professor-

mediador.  Para este, saber que o ato de linguagem está sempre carregado de intenção torna-se 

relevante para sua tarefa de seleção dos textos, bem como a de preparação e aplicação das 

atividades multissensoriais.   

Outro postulado importante da teoria Semiolinguística, que a torna muito produtiva 

para os que querem trabalhar com mediação em leitura, é a existência de sujeitos na 

comunicação – particularmente, no contrato de leitura na escola. Esse postulado dá à 

linguagem um tom dialógico no qual o Tu, tão negligenciado pelas teorias linguísticas de base 

imanente, passa a ter papel relevante na produção dos sentidos dos textos. Esse fato, por sua 

vez, acarreta a necessidade de aproveitamento do conhecimento prévio do aluno-leitor, 

rompendo, assim, com a ideia do aluno como tabula rasa. Ao propor a cogitação do 

conhecimento prévio do aluno-leitor como parte integrante da produção de sentidos, é 

possível sugerir atividades de pré-leitura nas quais esses saberes, de todos os tipos, serão 

provocados. 

Ao se provocar o conhecimento prévio do aluno-leitor, pode-se investir não apenas no 

resgate da intertextualidade, mas também na instauração do fenômeno da intertextualização, 

que pode ser conduzido tanto pelo professor-mediador quanto pelo aluno-leitor, os dois 

sujeitos privilegiados do contrato de leitura na escola. Afinal, ambos terão a possibilidade de 
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fazer um exercício subjetivo de estabelecimentos de links textuais, com algum nível de 

imprevisibilidade.  

Do ponto de vista da interação, a Semiolinguística oferece esquemas de interação 

muito importantes que ligam os enunciados à enunciação, levando em consideração a situação 

e o contexto (CHARAUDEAU, 2014). Isso faz toda a diferença no ensino de leitura, pois 

tanto a situação quanto o contexto estão focados nos implícitos, e são esses que darão 

possibilidade ao sujeito interpretante de resgatar as intenções do sujeito comunicante. Em 

outros termos, a instância teatral da encenação linguageira leva o interpretante a ter sempre 

que desconfiar do que está explicitamente colocado. E, por isso, a mediação do professor faz-

se importante para, dentre outras coisas, levar o aluno a recorrer aos implícitos localizados no 

circuito externo constituído pela situação de produção.  

Feitas essas reflexões, é preciso destacar a multissensorialização como um conjunto de 

atividades em que todos os sentidos do corpo são utilizados como provocações objetivas e 

subjetivas sobre os referentes dos textos a serem lidos; assim, espera-se que, no momento em 

que o aluno-leitor vai fazer as previsões sobre o conteúdo referencial dos textos, ele tenha 

pontos de entrada para inferir aspectos que estarão presentes nos conteúdos proposicionais 

dos textos a serem lidos.  

Faz-se necessário, ainda, ressaltar que as atividades multissensoriais, ao ativar a 

memória sensorial e afetiva do aluno-leitor e estimular suas reações subjetivas, apresentam 

algumas potencialidades, dentre as quais se destacam: 

a) Ajuda a formar uma imagem de aluno-leitor integral, dotado de capacidades 

sensoriais, emocionais e motoras importantes para o desenvolvimento da imaginação, da 

criatividade e do raciocínio, devido ao arrefecimento do “apagão sensório-afetivo” que 

costuma acontecer nas aulas de leitura do Ensino Fundamental II; 

b) Desperta a atenção do aluno-leitor, ajudando-o a se concentrar no momento da 

leitura e a reter o conteúdo estudado, devido ao efeito pedagógico propiciado por uma 

vivência humana íntima e pessoal com os cinco sentidos; quanto mais os cinco sentidos forem 

usados para ler textos, mais o aluno-leitor se envolverá na leitura, o que lhe proporcionará 

melhores probabilidades de compreensão, interpretação e retenção da história lida; 

c) Aguça a percepção sensorial e a memória afetiva do aluno-leitor, propiciando-

lhe uma afecção mais intensa; além de lhe ajudar a se tornar cada vez mais suscetível ao 

projeto de sensibilização proposto pelo texto, pois a arte evoca a vida, a experiência 

humana, os saberes que regem as reações individuais e coletivas. Assim, o aluno-leitor pode 
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se projetar no texto, se ver semelhante aos personagens e às vivências, engajando-se nas 

sensações sensoriais e emocionais ali presentificadas; 

d) Contribui para a formação de um leitor que percebe relações e faz inferências 

cada vez mais criativas, já que as afecções e os afetos, proporcionados por essas atividades, 

ajudam a aumentar a potência de agir e de pensar do aluno-leitor. Por isso, os estímulos 

multissensoriais da pré-leitura podem ser considerados como uma parte vital do 

desenvolvimento cognitivo; 

e) Ajuda a estabelecer, nas aulas de leitura, um relacionamento inédito do corpo 

com a palavra escrita, devido ao fato de se utilizarem não apenas a visão, mas também o 

olfato, paladar, tato e audição como recursos potencializadores da produção de sentidos do 

texto literário nas aulas de leitura.  

 

As atividades multissensoriais, enfim, suplantam o fenômeno da monossensorialização 

no ensino de leitura, isto é, o reducionismo do uso da visão como sendo o único veio de 

percepção e produção dos sentidos capazes de potencializar a leitura do mundo e a leitura da 

palavra escrita.  

Acredita-se que esta pesquisa tenha contribuído academicamente para: (i) a inserção 

do componente semiossensorial no rol de competências leitoras, no que elas tangem ao 

contrato de leitura na escola; (ii) a identificação de uma bifurcação de natureza situacional, 

presente no contrato de leitura, em geral, nesta tese caracterizada como leitura fora da escola e 

leitura na escola; (iii) os estudos acerca do professor-mediador, destacadamente, o 3º. Sujeito 

do contrato de leitura na escola; aquele que, nesta tese, foi denominado de cossujeito por atuar 

em conjunção com o comunicante, o interpretante, o enunciador e o destinatário, na 

preparação e aplicação das etapas metodológicas aqui sugeridas – nas quais se inserem as 

atividades multissensoriais – e, portanto, assumir papel imprescindível para a validação do 

contrato de leitura na escola; (iv) um possível investimento, nos cursos de Letras, em 

disciplinas que valorizem a prática do ensino de leitura, e não apenas a teoria, levando-se em 

conta, principalmente, os aspectos sensório-afetivos que compõem o repertório de saberes do 

aluno-leitor. 

Do ponto de vista pedagógico, esta pesquisa pode ajudar a: (i) reconfigurar a aula de 

leitura como momento em que os alunos-leitores podem sentir, tocar, ver, ouvir, saborear, rir 

e amar os textos, para só depois, então, sabê-los; (ii) alargar o rol de saberes da competência 

leitora, conjugando a inteligência sensório-afetiva à inteligência conceitual; (iii) fazer com 

que o corpo do aluno-leitor passe a ser visto, pelos mediadores de leitura, como uma potente 
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máquina humana de percepção e produção de sentidos; (iv) valorizar a manifestação da vida, 

e não apenas da ideia.  

Como esta tese superou o status de tarefa de conclusão do curso de Doutorado, e 

influenciou o meu ser psicossocial, permito-me, neste momento, me apropriar da 1ª pessoa 

para expressar o que se deu em mim à medida que fui realizando a pesquisa e escrevendo este 

trabalho. 

Do ponto de vista do meu caminho existencial no magistério, construído até aqui, 

prioritariamente, com base nos aspectos linguístico-gramaticais relativos ao vocábulo e à 

frase, em detrimento dos aspectos textual-discursivos, sinto que migrei, definitivamente, da 

palavra para o texto, e do texto para o discurso. Apesar de ter que seguir um rígido programa 

curricular no qual, em termos de leitura, prevalece o fenômeno da monossensorialização, 

neste ano letivo que se inicia, pretendo levar meus alunos-leitores do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes (São Gonçalo, RJ) a ter uma experiência 

multissensorial por mês, de modo que eles possam se envolver sensorial e afetivamente com 

os textos e, assim, quem sabe, além de produzir maiores graus de compreensão e 

interpretação, como requer a escola, eles também possam levar para a vida os vários afetos – 

sensações, sentimentos e significações – gerados pelas afecções experienciadas na sala de 

aula.   

No futuro, pretendo continuar nessa mesma linha de pesquisa, procurando entender, 

cada vez mais, as maravilhas do mundo, mencionadas pela menina no início da minha tese. 

Dessa forma, levar para a sala de aula, mais especificamente, para as aulas de leitura, 

atividades que façam meus alunos-leitores “sentir, tocar, ver, ouvir, saborear, rir e amar”, 

dentre outras sensações e outros sentimentos, será poder valorizar o que há de mais pujante no 

ser humano: seus multissentidos.  
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