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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo a problematização do contrato de comunicação 
estabelecido entre a revista Nova Escola e seu público destinatário, formado, 
sobretudo, de professores, com o objetivo de avaliar seu declarado propósito 
educacional. Para isso, serão analisadas reportagens publicadas entre os anos 2010 
e 2014, que versam sobre “leitura” – tema prioritário na área pedagógica na 
atualidade. Os pressupostos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 
postulada por Patrick Charaudeau, são as principais diretrizes da pesquisa. Algumas 
características dos periódicos educacionais os assemelham a outros do gênero 
revista que, a fim de manter sua posição no mercado, tendem a sobrepor recursos 
midiáticos às questões pedagógicas. Percebe-se que a revista Nova Escola, além de 
apresentar características incompatíveis ao perfil de periódicos educacionais, não 
revela uma posição político-pedagógica definida sobre o trabalho com a leitura em 
suas reportagens.  
 
Palavras-chave: Contrato de comunicação midiático; Semiolinguística, Revista 
Nova Escola; Ensino de Leitura.  

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This paper aims to analyze the contract of communication between the Nova Escola 
magazine and its public addressee, which is composed substantially of teachers. 
Reports concerning reading published in Nova Escola magazine – considering the 
time between 2010 and 2014 – will constitute the corpus of this exposition. The 
assumptions of the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis are the mainly 
guideline of this study. Some features of educational periodicals resemble them to 
others magazines, however in order to maintain their rank in the market, some of 
these periodicals tend to overlap media resources to pedagogical issues. The Nova 
Escola magazine does not hold appropriate characteristics to educational 
magazines, furthermore it does not reveal its political-pedagogical position regarding 
reading.  
 
Keywords: Contract of Media Communication, Semiolinguistics, Nova Escola 
magazine, Teaching Reading. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A formação continuada e a atualização frequente do professor da Educação 

Básica são preocupações permanentes dentro e fora da escola, que suscitam ações 

das esferas pública e privada para garantir a sua existência e eficácia.  

Back (1987) reconhece que a democratização do ensino ofereceu condições 

de acesso à escola a camadas antes marginalizadas. Nos anos que sucederam o 

governo militar, o número acentuado de alunos que passou a ocupar os bancos 

escolares exigiu uma quantidade maior de professores e, para atender a tal 

demanda, acelerou-se a formação pedagógica em cursos rápidos e sem 

embasamento teórico (MOLINA, 1987). A democratização da escola, portanto, 

apesar de necessária trouxe consequências para a formação docente. 

Para Geraldi (1993), a crise escolar pela qual o sistema educacional tem 

passado é atribuída, principalmente, à formação pedagógica. Por isso, os programas 

de formação continuada realizam um trabalho suplementar, através de cursos de 

reciclagens, treinamentos e atualizações que ratificam a todo instante a necessidade 

de qualificação docente em prol do ensino.  Esse aprimoramento, nos dias atuais, é 

amparado por leis e realiza-se de forma regulada em reuniões pedagógicas dentro 

da unidade escolar ou em encontros esporádicos promovidos por secretarias de 

educação. O autor também enfatiza que não considera os cursos de atualização um 

mal em si; o problema, para ele, é que esses cursos não estão inseridos em uma 

política mais ampla de formação no trabalho, por isso se resumem a um discurso de 

desvalorização do professor.  

Segundo Arroyo (1989), a concepção de qualidade que se atribui à formação 

de professores em relação à de outros profissionais é diferente. A excelência da 
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formação do profissional de saúde, por exemplo, é medida pelo avanço do 

conhecimento, da ciência e de técnicas; a qualificação do professor, ao contrário, 

está sempre atrelada à recuperação da escola. A capacitação de profissionais de 

saúde vai muito além da precariedade da saúde pública, não se estabelece relação 

entre a competência dos médicos e a estrutura dos hospitais em que trabalham. 

Segundo Geraldi (1993), o mesmo sistema que diploma professores como 

habilitados contrata-os e trata-os como não profissionais ao longo do exercício de 

sua profissão, uma vez que não respeita direitos trabalhistas, tampouco oferece 

condições de trabalho em que a  continuidade de estudos esteja garantida.    

Sabe-se que a metodologia escolar para o ensino de leitura vem passando 

por transformações ao longo do tempo devido às abordagens diferenciadas que 

permeiam o fazer pedagógico. Sabe-se também que os movimentos de mudanças 

em busca de aprimoramento da atuação docente, no que se refere ao processo de 

ensino-aprendizagem, muitas vezes, são transmitidos no próprio espaço escolar. 

Fora da escola, pode-se observar a contribuição da iniciativa privada para a 

atualização do professorado, como, por exemplo, a promoção de materiais didático-

pedagógicos produzidos por editoras privadas e a exibição de programas educativos 

em canais abertos de televisão.  

A demanda por formação pedagógica levou à escola recursos destinados à 

pesquisa, tais como livros, jornais e revistas, além do acesso à internet, como o 

afirma Silveira (2006, p.7): 

A busca por respostas e soluções aos problemas enfrentados pelo sistema 
educacional brasileiro - problemas esses frequentemente associados à falta 
de preparo dos professores para trabalhar em sala de aula - abriu espaço 
para um vasto mercado de publicações destinadas a esses profissionais, 
que surgiram com o objetivo principal de auxiliá-los em sua prática.  
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Para Nóvoa (2002, p. 31), a mídia impressa beneficia a Educação na medida 

em que possibilita a propagação de ideias e experiências:  

 
A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor conhecimento 
das realidades educativas, uma vez que aqui se manifestaram, de um ou do 
outro modo, o conjunto de problemas desta área. É difícil imaginar um meio 
mais útil para compreender as relações entre a teoria e a prática, entre os 
projetos e as realidades, entre a tradição e a inovação. São as 
características próprias da imprensa (a proximidade em relação ao 
acontecimento, o caráter fugaz e polêmico, a vontade de intervir na 
realidade) que lhe conferem esse estatuto único e insubstituível como fonte 
para o estudo histórico e sociológico e da pedagogia.  

 
Um dos veículos de formação docente mais acessível ao professor são as 

revistas educacionais. É fato que, em um mundo globalizado e evoluído 

tecnologicamente, como o da atualidade, há múltiplas formas de acesso ao 

conhecimento, mas esses periódicos continuam ocupando um espaço privilegiado 

de informação e formação continuada entre os docentes. 

Para Frade (2011), revistas são categorizadas como gênero pertencente ao 

campo de produções impressas, consequentemente, ao das mídias impressas, 

devido à sua relação inseparável com o mercado editorial. As revistas educacionais, 

por sua vez, também possuem características próprias de outros tipos de revistas. 

Entretanto, Nóvoa (2002, p. 11) destaca uma característica importante que distingue 

as revistas educacionais dos demais periódicos: “os impressos educacionais 

constituem um corpus documental capaz de apresentar a multiplicidade e a 

diversidade do campo educativo no seu movimento histórico”.  

Por se tratar de um veículo que conjuga características de áreas diferentes, 

como a comunicação e a educação, as revistas educacionais também estão sujeitas 

às leis do mercado (FRADE, 2011). Desse modo, podem tender a sobrepor 

elementos da cultura midiática às questões pedagógicas, distanciando-se dos 

objetivos que deveriam ser priorizados por impressos dedicados à abordagem de 

questões relativas à educação e ao fazer pedagógico.  
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A revista Nova Escola constitui-se como o objeto de estudo desta pesquisa, 

porque é o periódico de educação nacional mais consumido por professores 

(RAMOS, 2009). Há 28 anos a revista vem conquistando espaço em escolas e até 

mesmo em universidades, servindo como fonte de pesquisa ao aprimoramento da 

formação docente. No entanto, observa-se que sua produção evidencia 

características não condizentes ao perfil de outros periódicos educacionais, tanto no 

formato quanto no conteúdo de suas matérias1.  

Segundo Frade (2011), do ponto de vista pedagógico, a imprensa pode 

fornecer à escola a informação de que tanto necessita para a atualização dos 

professores. Contudo, como adverte Charaudeau (2010), o fenômeno da informação 

não ocorre sem que haja implicaturas significativas à recepção da mensagem 

transmitida, uma vez que a informação não existe em si, em uma exterioridade do 

ser humano. Nas palavras do autor: 

a informação é pura enunciação, ela constrói saber e, como todo saber, 
depende ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, 
da situação de enunciação na qual se insere e do dispositivo no qual é 
posta em funcionamento. (Op. cit., p.36) 

 

Além disso, conforme Charaudeau (2010), as mídias caracterizam-se de duas 

formas: como um organismo especializado, que tem a vocação de responder a uma 

demanda social por dever de democracia, e como empresa inserida em uma 

economia de tipo liberal, em situação de concorrência em relação a outras empresas 

com a mesma finalidade.  Charaudeau (2010) ainda destaca o excesso de 

credibilidade do senso comum a respeito da informação propagada pelas mídias. 

                                                           
1
 No artigo Revistas pedagógicas: qual é a identidade do impresso?, Frade (2011) estabelece 

comparações entre as revistas mineiras Amae educando, Dois pontos e Presença pedagógica. Nova 
Escola apresenta diferenças significativas quanto ao formato e conteúdo em oposição a esses 
periódicos educacionais. 
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Portanto, apesar de a imprensa contribuir para o fornecimento de informações 

necessárias à atualização do profissional de educação, não se pode ignorar o fato 

de que as mídias encarregadas de sua veiculação estão marcadas por 

características próprias de sua identidade e função social. Dessa forma, 

subentende-se que, não sendo possível o apagamento total de posicionamentos 

históricos, sociais e políticos no processo de transmissão da informação, o que o 

leitor/ouvinte/espectador da informação recebe é a construção de um 

acontecimento.  

A revista Nova Escola se apresenta como uma fonte de pesquisa, 

aprimoramento e atualização à disposição do profissional de educação: 

Desde 1986,  Nova Escola contribui para a melhoria do trabalho dos 
professores dentro da sala de aula. Todo mês, ela traz experiências reais e 
os conteúdos mais relevantes, tanto de Educação Infantil como de Ensino 
Fundamental2. 

 

Entretanto, de acordo com Ramos (2009), quanto à interpelação ao professor, 

é notável a finalidade dessa mesma revista em orientar, prescrever e sugerir ao 

profissional de educação o que deve saber, o que deve ser feito, enfim, o que ele 

deve ser.  

Para Frade (2011), a produção no campo educacional caracteriza-se pela 

abordagem de ideias, conceitos, práticas e questões educacionais que às vezes 

permanecem em pauta durante anos. É por essa razão, inclusive, que as revistas 

educacionais podem ser consultadas após algum tempo por professores, 

pesquisadores (alunos/acadêmicos), diferentemente das revistas de informação em 

geral, cujo interesse concentra-se no fato que será transformado em notícia.  

                                                           
2 Disponível em: <http://publicidade.abril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais>.  
Acesso em 13/01/2015. 
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Frade (2011) ainda afirma que as revistas educacionais possuem 

características de outros tipos de revistas segmentadas, como por exemplo, o 

formato, a veiculação impressa, um público leitor definido e gêneros textuais 

específicos. Entretanto, há critérios relacionados à finalidade de produção, que 

definem e categorizam periódicos no âmbito da educação, e se revelam na 

linguagem, nos gêneros textuais, na diagramação e no design dessas revistas.  

 Por isso, a análise das características do próprio suporte, relacionada aos 

elementos que transitam entre os campos da Educação e da Comunicação, faz-se 

necessária. No que tange à Nova Escola, é preciso refletir, ainda, sobre o modo 

como os temas educacionais são abordados, principalmente, porque o próprio 

periódico inscreve-se no âmbito de revistas educacionais como a maior revista de 

Educação do país3, visando à formação e à prática docente. Pergunta-se, entretanto: 

esse propósito se reflete na efetiva constituição da revista? O que sua conformação 

revela a esse respeito? 

Nesta pesquisa, tem-se por finalidade analisar o contrato de comunicação que 

a revista instaura com o seu leitor e elucidar as concepções de leitura presentes em 

Nova Escola. Parte-se da hipótese de que a revista pode apresentar mais recursos 

de captação do leitor do que de informação, fato que a colocaria no rol de periódicos 

não científicos.  

Os objetivos pretendidos podem ser organizados da seguinte forma: 

 

                                                           
3 Disponível em: < http://publicidade.abril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais>. 
Acesso em 13/01/2015. 
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• Analisar, através da teoria Semiolinguística proposta por Charaudeau, o 

contrato de comunicação que a revista Nova Escola instaura com o seu leitor 

nas matérias que tratam do trabalho com a leitura; 

• Identificar as visadas discursivas da revista; 

• Descrever as estratégias discursivas de que a revista faz uso para adquirir 

captação e credibilidade e   

• Identificar as concepções de leitura que perpassam as reportagens da revista 

Nova Escola e avaliar sua consonância aos PCNs. 

Para constituir o corpus dessa pesquisa, decidiu-se elencar edições da revista 

que compreendem os anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a fim de que uma 

análise de ordem qualitativa permita uma amostragem recente das concepções de 

leitura presentes na revista Nova Escola.  

O primeiro capítulo descreve o contrato de comunicação conforme apregoa a 

teoria semiolinguística proposta por Patrick Charaudeau. Primeiramente, foi feita 

uma abordagem semiolinguística a respeito do fenômeno da informação e, em 

seguida, uma breve exposição do contrato de comunicação geral, para que, 

posteriormente, o contrato de comunicação midiático pudesse ser tratado. São 

explicitadas, também, as visadas discursivas convocadas nessa relação e as 

estratégias de captação e de credibilidade usadas pelas mídias. 

O segundo capítulo trata de concepções de leitura. Para tanto, entendeu-se 

que era preciso abordar primeiramente questões relativas à linguagem e à escrita. 

Em seguida, traçou-se um breve histórico das diferentes formas de pensar a leitura, 

relacionando-as a momentos teóricos específicos. E, por fim, apresentam-se 

definições de leitura, pensadas por estudiosos de diferentes áreas e condizentes ao 

modelo atual de ensino, utilizando como elemento norteador os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – documento oficial do governo para a 

orientação do trabalho pedagógico.  

No terceiro capítulo, são analisadas as matérias publicadas pela revista Nova 

Escola que abarcam o ensino de leitura. Para tanto, sentiu-se a necessidade, 

primeiramente, de descrever o objeto de estudo dessa pesquisa, resgatando 

aspetos do contexto sócio-histórico em que a revista foi criada, para que, em 

seguida, fossem identificadas suas características de produção e de circulação 

enquanto mídia impressa segmentada.  À luz dos aspectos semiolinguísticos e das 

concepções de leitura abordados nesta pesquisa, são investigados o modo como a 

revista se relaciona com o seu leitor, por meio do estabelecimento de um contrato 

comunicativo e a maneira como trata do ensino de leitura, identificando as 

concepções do ato de ler presentes nos textos selecionados. Parte-se do 

pressuposto de que a revista Nova Escola empreende uma visada 

predominantemente de captação, configurando-se como produto de cultura 

midiática.  

A escolha da revista Nova Escola deveu-se à sua popularidade no meio 

pedagógico; ao acordo firmado entre a editora Abril e o governo federal, que 

mantém financeiramente a produção e a distribuição da revista em unidades de 

ensino da rede pública; e à sua inclusão à lista de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  Nas considerações finais 

são apresentadas as conclusões em relação à destinação dessa revista à pesquisa 

e à formação docente, baseando-se nos resultados das análises realizadas nesta 

investigação. 
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1 – O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO MIDIÁTICO 

 

As mídias, nas palavras de Charaudeau (2010, p.17), são como uma 

“máquina de fazer viver as comunidades sociais, que manifesta a maneira como os 

indivíduos, seres coletivos, regulam o sentido social ao construir sistemas de 

valores”. Sendo assim, é preciso investigar e revelar a maneira como os organismos 

de informação transformam um mundo a descrever e a comentar em um mundo 

descrito e comentado, para que os efeitos produzidos não sejam os únicos a serem 

percebidos, mas também os efeitos visados. Para tanto, neste capítulo, será descrito 

o contrato de comunicação estabelecido pelas mídias, com ênfase nas mídias 

impressas, tomando-se como base o contrato de comunicação geral.  

 

1.1 - O fenômeno da informação  
 

Para Charaudeau (2010, p.33), “a informação é a transmissão de um saber, 

com a ajuda de uma determinada linguagem, por alguém que o possui a alguém que 

se presume não possuí-lo”.  

Como se sabe, a linguagem não é um fenômeno que se remete somente a 

signos linguísticos, a linguagem abarca também os sistemas de valores que 

comandam o uso desses signos em circunstâncias de comunicação particulares. Por 

isso, Charaudeau (op. cit., p. 40) trata a linguagem enquanto ato de discurso, 

esclarecendo que “o discurso não é a língua, embora com ela se fabrique discurso e 

que esse, num efeito de retorno, a modifique”. O discurso está sempre voltado para 

algo além das regras de uso da língua, já que resulta da imbricação das condições 

extradiscursivas e das realizações intradiscursivas. No âmbito da informação, isso 
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equivale a se interrogar sobre a mecânica de construção do sentido, sobre a 

natureza do saber que é transmitido e sobre o efeito de verdade que se pode 

produzir na instância receptora.   

A informação tem sido analisada de forma particular através de diferentes 

teorias e também por meio de uma atividade socioprofissional. Para Charaudeau 

(2010), embora a informação seja um fenômeno geral, oriundo de uma atividade 

suscetível de ser realizada por todos, parece estar se transformando em domínio 

reservado de um setor particular: as mídias. Setton (2011, p.7) assim define mídias: 

Entendo por mídias todo o aparato simbólico e material relativo à produção 
de mercadorias de caráter cultural. Como aparato simbólico, considero o 
universo das mensagens que são difundidas com a ajuda de um suporte 
material como livros, CDs etc., a totalidade de conteúdos expressos nas 
revistas em quadrinhos, nas novelas, nos filmes ou na publicidade; ou seja, 
todo um campo da produção de cultura que chega até nós pela mediação 
de tecnologias, sejam elas as emissoras de TV, rádio ou internet. Uma 
produção de cultura realizada de maneira industrial – sistematicamente 
veiculada pelas instituições dos campos editorial, fonográfico, televisivo, 
radiofônico, cinematográfico e publicitário, possibilita a maior circulação de 
referências de estilos de vida, ideias e referências de comportamento.  

 

Charaudeau (2010, p. 41) chama atenção para o fato de que existe um ponto 

de vista ingênuo a respeito da informação transmitida pelas mídias, não em razão de 

seu objetivo ético (formar o cidadão), mas do modelo de comunicação social que lhe 

é subjacente, considerado como evidente. O autor explica que o ato de informar 

inscreve-se no processo de transformação, pois deve descrever (identificar-qualificar 

fatos), contar (reportar acontecimentos) e explicar (fornecer causas desses fatos e 

acontecimentos). Portanto, mesmo que o sujeito informante pretenda alcançar uma 

imparcialidade plena, o processo de semiotização do mundo não permite uma 

enunciação pura, já que, como se sabe, o mundo não existe em si, não possui uma 

realidade ontológica, a existência de uma dada realidade depende de um ponto de 

vista. Segundo Charaudeau (op. cit., p.131), “sempre que tentamos dar conta da 
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realidade empírica, estamos às voltas com um real construído, e não com a própria 

realidade”.  

Charaudeau (2010, p. 42) demonstra, a partir do esquema reproduzido 

abaixo, como os acontecimentos são transformados em notícias:  

 

Quadro 1: O processo de transformação do mundo a descrever  
e a comentar em um mundo interpretado 

 

 
 

    

 

 
 

A instância de produção da informação se apropria do mundo a descrever e a 

comentar, transformando-o em um mundo descrito e comentado sob a regência do 

processo de transação. Esse mundo é apresentado à instância de recepção e passa 

por um processo de interpretação para se tornar um mundo interpretado.  

O processo de transformação do mundo a descrever e comentar em um 

mundo interpretado se realiza no circuito do ato de linguagem. Vale destacar que é 

preciso atentar para os efeitos que se quer produzir e os que são produzidos a partir 

do contrato de comunicação estabelecido, pois o discurso informativo tem uma 

posição estreita com o imaginário de saber e de poder. Informar é possuir um saber 
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que o outro ignora, é possuir aptidão necessária que permita a transmissão do 

saber, é, ainda, ser legitimado nessa atividade de transmissão. Basta que alguém 

tenha a posse de um saber para que se crie um dever saber que torna os indivíduos 

dependentes dessa fonte de informação. 

 

1.2 – O circuito do ato de linguagem no contrato de comunicação  

 

O circuito do ato de linguagem põe em relação dois processos: um de 

produção e outro de recepção (CHARAUDEAU, 2008). Cada processo é ocupado 

por dois sujeitos que podem ser o mesmo indivíduo, ou não. Cabe ressaltar que a 

categoria “sujeito”, para Charaudeau (2001, p.30), “não é pois um indivíduo preciso, 

nem um ser coletivo particular: trata-se de uma abstração, sede de 

produção/interpretação da significação, especificada de acordo com os lugares que 

ele ocupa no ato linguageiro”4.  

O processo de produção comporta dois sujeitos: o comunicante e o 

enunciador. O sujeito comunicante ou o “EUc” é o organizador do conjunto de 

produção (em lugar externo), é aquele que detém a iniciativa do processo de 

produção no ato de comunicação, que encena o dizer em função de componentes 

comunicacional (aspectos físicos da situação de comunicação), psicossocial 

                                                           
4 Vale destacar que o sujeito é concebido, diferentemente, em outras perspectivas de análise do 
discurso. Para abordagem pecheutiana, por exemplo, “[...] o sujeito não é livre para dizer o que quer, 
mas é levado, sem que tenha consciência disso (e aqui reconhecemos a propriedade do conceito 
lacaniano de sujeito para a AD), a ocupar seu lugar em determinada formação social e enunciar o que 
lhe é possível a partir do lugar que ocupa.” (MUSSALIM, 2006, p. 110).  Segundo Orlandi (2001, p. 
48-49) “atravessado pela linguagem e pela história, sob o modo do imaginário, o sujeito só tem 
acesso a parte do que diz. Ele é materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e é 
sujeito à”. Destaca-se, portanto, uma das principais diferenças entre a análise de discurso proposta 
por Michel Pêcheux e a postulada por Charaudeau, a noção de sujeito; que para primeira abordagem 
é concebida como assujeitado e para segunda, como sujeito dotado de intenção 
psicossociodiscursiva.   
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(identidade e estatutos) e intencional. E o sujeito enunciador ou o “EUe” é o 

organizador da enunciação discursiva da informação (no plano interno), é o ser de 

fala que está presente no ato de linguagem, que assume diferentes faces de acordo 

com os papéis linguageiros que lhe são atribuídos.  

 No outro polo, o processo de recepção também abrange dois sujeitos: o 

interpretante, “TUi”, parceiro correspondente ao EUc (no campo externo), é aquele 

que tem a iniciativa do processo de interpretação, que constrói a sua própria 

interpretação em função das circunstâncias do ato de fala na situação de 

comunicação; e um destinatário, “TUd”, que é o protagonista respectivo ao EUe no 

ato de comunicação (em nível interno), também sempre presente no ato de 

comunicação, mesmo que implicitamente, é o interlocutor fabricado pelo EUe 

adequado ao seu ato de enunciação. Charaudeau (2008, p. 77) assim representa o 

dispositivo de encenação da linguagem:  

 

Quadro 2: Representação do dispositivo da encenação da linguagem 
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1.3 – Descrição do Contrato de Comunicação Midiático 

 

O contrato de comunicação midiático é semelhante ao contrato de 

comunicação geral. Contudo, Charaudeau (2010, p.73-14) afirma que no contrato de 

comunicação midiático, a instância de produção é constituída por muitos atores – 

desde os diretores do organismo de informação até o jornalista que assina a 

matéria–, já que todos contribuem como coenunciadores para que a enunciação seja 

aparentemente homogênea, embora o jornalista seja considerado a figura mais 

importante dentre todas. Por essa razão, o autor denomina instância midiática a 

instância global de produção, que inclui todos os que a compõem, porque para 

Charaudeau (2010, p.74) é difícil encontrar o responsável pela enunciação da 

informação, mesmo quando um jornalista assina uma matéria, já que os efeitos que 

a instância midiática de produção pode causar sob o projeto de fala do EUe são 

muitos. Ramos (2009) afirma que a autoria das matérias publicadas na revista Nova 

Escola é atribuída à revista, e não a um jornalista, especificamente. 

O jornalista precisa coletar acontecimentos e tratar a informação antes de 

torná-la pública, para isso, tem de desempenhar dois papéis: o de pesquisador-

fornecedor e o de descritor-comentador.  

No que tange à função de pesquisa e fornecimento da informação, o jornalista 

encontra problemas no tratamento das fontes, pois as mídias precisam abranger o 

máximo de acontecimentos possíveis, selecioná-los e verificá-los, antes de transmiti-

los, para que não se divulgue uma informação prematura (que pode não ser 

confirmada posteriormente) ou falsa (o que pode levar o organismo de informação a 

perder credibilidade). Quanto ao papel de descritor-comentador, há problemas na 

organização do discurso, o qual não pode pretender à cientificidade, à historicidade, 

nem à didaticidade.  
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Segundo Charaudeau (2010, p.61), o discurso informativo também faz uso de 

provas para validar uma enunciação, tal qual o discurso científico. Entretanto, a 

encenação de prova do discurso informativo é de ordem designativa e figurativa, 

uma vez que se atualiza por meio de constatações, testemunhos e relatos, enquanto 

o discurso científico recorre à demonstração racional. O discurso científico se 

destina a uma comunidade específica, pois pressupõe que o seu alvo já compartilhe 

saberes de conhecimento necessários. O discurso informativo, por sua vez, não 

pode partir desse pressuposto, já que se direciona ao maior número de destinatários 

possível, por isso deve considerar a assimetria de saberes entre os seus receptores.   

O objetivo do jornalista é fornecer a informação de forma clara e objetiva, 

mesmo que em seu discurso haja a presença de alguns elementos que lhe confiram 

legitimidade, tais como terminologias específicas, relações de anterioridade e 

posterioridade e ainda, provas de verificação e avaliação. O que o jornalista faz, na 

verdade, é simplificar a informação especializada, utilizando esquemas de raciocínio 

simples e saberes amplamente compartilhados. A informação é explicada tão 

detalhadamente que acaba vulgarizando-se, não sendo possível a sua inserção em 

um campo de inteligibilidade diferente daquele que a produziu. Além disso, segundo 

Charaudeau (2010, p.62) “como a vulgarização midiática é constantemente 

atravessada por uma visada de captação, isso tende a transformá-la numa 

vulgarização dramatizada”.  

Como a instância midiática é obrigada a pôr a informação em cena, essa 

passa a ser mediada, e o jornalista, por vezes, passa de fornecedor a revelador, 

aspirando aos papéis de detetive e juiz. Entretanto, a instância midiática só pode 

revelar pistas, correlacionar fatos e propor hipóteses.  
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Para se estabelecer um contrato de comunicação midiático é preciso presumir 

a instância de recepção, que para muitos estudiosos é composta pelo público. No 

entanto, o público não pode ser generalizado, pois se trata de uma instância 

heterogênea e instável. Por isso, torna-se difícil, para a instância midiática, presumir 

uma identidade social para a instância de recepção, primeiramente porque essa não 

se faz presente, fisicamente, na situação de comunicação. E, em segundo lugar 

porque não se consegue determinar categorias quanto ao status social e cognitivo 

do receptor público, ou seja, não é possível definir de que forma essa instância 

apreende os acontecimentos, os compreende e interpreta. Apesar disso, alguns 

organismos de informação se baseiam em hipóteses e fazem escolhas quanto ao 

seu público alvo em função de opiniões políticas, de classes sociais, de faixas 

etárias, de profissões (como é o caso da revista Nova Escola) etc.  

Charaudeau (2010) afirma que a instância de produção não deixa de fazer 

previsões a respeito da avaliação do público enquanto receptor da informação, por 

isso o autor trata a instância de recepção também como uma entidade que se 

desdobra em sujeitos: o receptor-público, aqueles que produzem multiplicidade de 

efeitos de sentidos, e o destinatário-alvo, aqueles a quem se destinam os efeitos 

visados pela instância midiática.   

Como a instância de recepção possui uma variedade de valores ético-sociais 

e afetivo-sociais, Charaudeau (2010, p. 79) afirma que o TUd ou o destinatário-alvo 

é abordado de duas maneiras, a saber: como alvo intelectivo ou como alvo afetivo. 

O alvo intelectivo é aquele capaz de avaliar seu interesse de acordo com o que lhe é 

proposto e de atribuir credibilidade à instância midiática que se propõe a transmitir-

lhe a informação. Já o alvo afetivo é considerado aquele que constrói avaliações por 

meio de reações de ordem emocional e de modo inconsciente. No processo de 
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construção do destinatário-alvo, Charaudeau (2010) esclarece que a instância 

midiática leva em consideração a integração entre o alvo intelectivo e o afetivo, 

dando origem à opinião pública.  

O TUi ou o receptor-público compreende os sujeitos considerados sob o 

ponto de vista comportamental enquanto consumidores de um produto 

comercializado: a mídia. Portanto, para conhecer o comportamento dessa instância, 

Charaudeau (op. cit.) afirma que a instância midiática, agora como responsável por 

uma empresa lucrativa, faz uso de duas técnicas: a que confere o sucesso de uma 

programação por meios eletrônicos e o estudo de impacto, que permite observar os 

efeitos produzidos por meio da maneira que o receptor-público trata determinado 

programa.  

 A revista Nova Escola, assim como outras mídias impressas, possui uma 

seção editorial denominada “Caixa Postal”, que se destina à publicação dos 

comentários dos leitores a respeito das edições anteriores. Dessa forma, a revista 

mantém contato com o leitor ao mesmo tempo em que verifica o êxito de seu 

trabalho, induzindo o leitor a crer no sucesso de suas reportagens. 
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Quadro 3: Representação dos sujeitos da linguagem no contrato midiático5 
 

 

        INSTÂNCIA MIDIÁTICA 
 
                       
                         A           
                                              
 
           E                 B 
                          F              

                                           DESTINATÁRIO                 RECEPTOR                                                                    
  D                         ALVO                           PÚBLICO 
               C 
               

 

 

 

LEGENDA 
A – Diretor do organismo de informação 
B – Programadores 
C – Pessoal da redação 
D – Operadores técnicos 
E – Outros profissionais 
F – Jornalista 

 

 

1.4 - As visadas discursivas 

 

Para Charaudeau (1999, p. 2), “o ato de linguagem traz a marca da 

intencionalidade”, uma vez que o locutor encontra-se em uma dupla relação de 

intersubjetividade com o interlocutor e de subjetividade consigo mesmo. Essa 

relação intersubjetiva se atualiza a partir de atitudes enunciativas do EU em relação 

ao TU, as quais determinam a intenção pragmática do sujeito falante em relação ao 

seu interlocutor e também a posição que o interlocutor deve ocupar. Charaudeau 

                                                           
5
 Esquema elaborado pela autora da pesquisa, baseado em Charaudeau (2010, p. 73). 
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(2004, p.23) denominou essa intencionalidade psicossociodiscursiva do sujeito 

falante, capaz de determinar suas atitudes enunciativas, como visadas discursivas, e 

elencou seis tipos principais: 

• Visada de prescrição: EU quer mandar fazer e tem autoridade para sancionar. 

TU encontra-se em uma posição inferior, a de dever fazer. 

• Visada de solicitação: EU quer saber e tem legitimidade para tal. TU encontra-

se em posição superior em relação ao saber, mas também deve responder à 

solicitação. 

• Visada de incitação: EU quer mandar fazer, mas não tem autoridade, portanto 

deve fazer com que TU acredite, por sedução ou persuasão, que será 

beneficiado. TU está na posição inferior de dever acreditar. 

• Visada de informação: EU quer fazer saber e está legitimado. TU encontra-se 

em posição inferior de dever saber. 

• Visada de instrução: EU quer fazer saber-fazer e tem autoridade e 

legitimidade. TU encontra-se em posição inferior de dever saber-fazer.  

• Visada de demonstração: EU quer estabelecer a verdade e mostrar provas, 

segundo uma determinada posição de autoridade especializada de saber. 

Apesar de TU encontrar-se em posição de inferioridade, terá de avaliar uma 

verdade para então ter a capacidade de agir.  

Charaudeau (2005) afirma que as visadas de informação e de incitação são 

as que caracterizam o contrato de comunicação midiático, pois a instância de 

informação está na posição de dever fazer saber, uma vez que sua função é a de 

transmitir informação, e também está na posição de mandar fazer, ou seja, instigar o 

desejo da instância de recepção de consumir a informação, através da sedução ou 

da persuasão.  
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Segundo Charaudeau (2010), na visada de informação, a instância midiática 

quer fazer saber ao cidadão o que está acontecendo no mundo e na vida social, 

portanto, dois tipos de atividades linguageiras são usados nessa visada: a 

descrição-narração, para relatar o acontecimento; e a explicação, para tornar 

compreensível ao destinatário as causas e as consequências do acontecimento.  

As instâncias midiáticas vivem em uma tensão constante quanto à 

credibilidade e à captação, pois quanto mais instâncias tendem para a credibilidade, 

cujas exigências são as da austeridade racionalizante, menos alcançam o grande 

público; por outro lado, quanto mais tendem para a captação, cujas exigências são 

as da imaginação dramatizante, são cada vez menos críveis. O jornalista, então, faz 

uso de estratégias discursivas em função dos desafios de credibilidade e de 

captação com que se depara.  

 

1.5 – As Estratégias de encenação da informação no Contrato de 
Comunicação Midiático 

 

Charaudeau (2008, p.75) afirma que “para o locutor, falar é, pois, uma 

questão de estratégia”, já que o objetivo do sujeito falante é influenciar o seu 

interlocutor, ou seja, fazer com que o interlocutor reaja à sua enunciação. Por isso, 

no contrato de comunicação geral, o sujeito produtor do ato de linguagem, mais ou 

menos consciente das restrições da situação de comunicação e da margem de 

manobra que possui, organiza determinadas categorias de língua em função de 

suas finalidades discursivas. Para tanto, leva em consideração a sua identidade, a 

identidade de seu interlocutor, a imagem que ele faz de seu interlocutor, a imagem 

que ele quer que seu interlocutor tenha a seu respeito, os conhecimentos partilhados 

e os papéis que devem desempenhar na situação de comunicação.  
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No contrato de comunicação midiático, também há a preocupação com a 

instância de recepção. O jornalista joga com os componentes da situação de 

comunicação, tendo em vista uma finalidade dupla: adquirir credibilidade e captação. 

Charaudeau (2010, p.129) afirma que “ele fica, ao mesmo tempo, preso e livre na 

encenação de seu discurso,” pois “é na escolha dos critérios que regem tais 

atividades que se põe em jogo a imagem de marca de cada organismo de 

informação” (op. cit., p.75). Portanto, apesar da heterogeneidade e da instabilidade 

da instância de recepção, a instância midiática precisa saber combinar os 

componentes da situação de comunicação para atingir o maior número de 

consumidores.  

Perelman (1996, p. 22) afirma que:  

O auditório presumido é sempre, para quem argumenta, uma construção 
mais ou menos sistematizada. Pode-se tentar determinar-lhe as origens 
psicológicas ou sociológicas, o importante, para quem se propõe persuadir 
efetivamente indivíduos concretos, é que a construção do auditório não seja 
inadequada à experiência. 

 

No contrato de comunicação midiático, o jornalista insere o acontecimento em 

um discurso inteligível, que mobiliza valores e aspectos culturais de grupos sociais 

determinados. Contudo, no processo de transformação do acontecimento em 

notícia, suscitam-se questões como a seleção de fatos, os modos de recorte 

midiático do espaço social e a identificação das fontes.  

A questão da seleção dos fatos obedece a critérios relacionados ao tempo, ao 

espaço e à hierarquia, porque divulgar todos os acontecimentos que ocorrem na 

sociedade seria uma tarefa impossível para as mídias. Portanto, para cumprir o 

critério relacionado ao tempo, as mídias divulgam acontecimentos situados em uma 

contemporalidade enunciativa, ou seja, as notícias divulgadas se situam no espaço 
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temporal da atualidade, são acontecimentos que respondem a pergunta: “o que se 

passa neste momento?” (CHARAUDEAU, 2010, p. 133).  

A questão do espaço social também é um delimitador importante para a  

seleção de fatos, pois o afastamento espacial obriga as mídias a fazerem uso de 

recursos que diminuam a distância de tempo entre o fato ocorrido e a sua 

divulgação, tais como agências de informação, correspondentes em diversos 

lugares, instituições, grupos sociais, testemunhas etc. Na questão espaço social 

ainda há outro problema para a seleção de fatos: a divulgação de acontecimentos 

regionais pode conferir à notícia um caráter de interesse particular, por outro lado, 

notícias internacionais, podem não cumprir a demanda de um grupo social 

determinado.  

O outro critério que define a seleção dos fatos é a hierarquia, que por sua vez, 

está ligada ao princípio de saliência. Entretanto, vale destacar que as mídias 

também constroem representações sobre o que pode interessar ou emocionar o 

público.  

Para construir seu propósito, as mídias têm de estruturar os acontecimentos, 

relacionando-os ao espaço social no qual são encenados, ou seja, as mídias devem 

dividir e categorizar os fatos ocorridos em domínios, que já façam parte das 

representações do grupo social para o qual se destinam. Contudo, como a instância 

de recepção é heterogênea, esse conhecimento pode não estar consolidado no 

imaginário sociodiscursivo de todos os consumidores. Por isso, as mídias recorrem, 

então, à racionalização desses domínios, para que o público se acostume a 

conceber o mundo à sua maneira. Charaudeau (op. cit., p.143) distingue 

essencialmente três domínios, a saber: o domínio da atividade política, o domínio da 

atividade cidadã e o domínio da atividade civil cotidiana.  Inseridos nesses domínios 
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estão as repartições temáticas e as rubricas, ou seja, as seções em que as 

informações são publicadas. Na imprensa escrita, a informação seria apresentada, 

no espaço redacional e icônico, de acordo com o grau de importância que se atribui 

a ela, ou seja, teria maior ou menor destaque na localização da página, a tipografia e 

a quantidade de superfície diferentes em relação às outras notícias etc. Essas 

operações de distribuição das repartições temáticas e das rubricas revelam o modo 

como cada organismo de informação trata os acontecimentos, ou seja, constrói a 

“cobertura temática”. 

Outra questão para as mídias é o fornecimento da origem das fontes. As 

mídias não podem inventar informações, tampouco conseguem estar em todos os 

lugares ao mesmo tempo. Por isso, elas têm de recorrer a fontes informantes, a fim 

de ter acesso aos acontecimentos para poder reportá-los com o máximo de 

detalhamento possível. De acordo com Charaudeau (2010, p. 148), essas fontes 

podem ser categorizadas como internas ou externas às mídias. As fontes internas 

podem ser: repórteres correspondentes ou jornalistas especiais enviados a lugares 

distantes, arquivos próprios, agências e indústrias de serviço, ou ainda, outros 

organismos de informação. As fontes externas, por sua vez, são: estado-governo, 

administrações, organizações sociais, políticos, testemunhas, especialistas e 

representantes.  

Ao apresentar a origem das fontes, as mídias fazem uso de recursos 

específicos, a saber: o modo de denominação, que consiste na identificação dos 

signatários por meio de nomes próprios de pessoas ou de instituições, o uso de 

marcas de deferência, função exercida, status, ou ainda, por anonimato. Outro 

recurso comum é a modalidade de enunciação, que indica a relação que a mídia 

mantém com a fonte. Esses fatores influenciam a credibilidade do organismo de 
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informação junto ao público, uma vez que causam efeitos diversos. Por exemplo: 

quando a fonte não é citada, pode causar o efeito de evidência, mas se o receptor 

desejar saber a origem da informação e o organismo de informação não a tiver, 

poderá prejudicar-se; já as fontes citadas com precisão podem causar efeitos de 

verdade e de seriedade profissional. 

Para formular seu propósito, a instância midiática faz uso de modos de 

organização do discurso comuns a todo sujeito falante, a saber: o enunciativo, o 

descritivo, o narrativo e o argumentativo. Contudo, as mídias organizam seu 

discurso em categorias que correspondem à especificidade das instruções dadas 

por cada situação de comunicação midiática. São essas: relatar o acontecimento, 

comentar o acontecimento e provocar o acontecimento. 

 

a) Relatar o acontecimento: 

 

As mídias reportam os fatos que ocorrem no espaço público, criando um 

espaço de mediação chamado “acontecimento relatado”. Se tal acontecimento é 

construído por fatos e ações dos atores que nele se acham implicados é 

denominado “fato relatado”; mas se é construído por palavras, declarações e demais 

reações verbais dos seus respectivos atores é chamado “dito relatado”. 

O acontecimento relatado pode apresentar problemas referentes à 

autenticidade ou verossimilhança. As mídias recorrem, então, aos seguintes 

procedimentos:  

• Designação identificadora - consiste em exibir as provas de que o fato 

realmente existiu; 
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• Analogia – consiste em mostrar o fato diretamente através de sua 

reconstituição posterior; 

• Visualização – consiste em fazer ver ou ouvir o que não se consegue com o 

exercício dos sentidos, mas com a ajuda de aparelhos especiais e 

tecnológicos.  

Ao relatar acontecimentos, espera-se que as mídias forneçam explicações sobre 

causas e consequências, sem a presença de fragmentos ficcionais. Apesar de o 

jornalista interpretar e analisar o acontecimento em seu estado bruto, a partir de sua 

própria experiência combinada às técnicas de seu ofício, sua posição deve ser a de 

testemunha esclarecida. Portanto, para desenvolver sua narrativa, o jornalista 

realiza operações determinadas.  

Se a narrativa acontecer de forma simultânea ao acontecimento, espera-se que a 

instância midiática utilize: a descrição, mesmo que haja traços de subjetividade na 

qualificação; a explicação, para resgatar os acontecimentos anteriores com vistas à 

elucidação do presente ou explicitar as supostas intenções do(s) protagonista(s) em 

cena; e a apreciação, para manter a captação a partir das emoções do narrador. 

Em caso de narrativa reconstituída, como é o caso de reportagens em mídias 

impressas, para que se mantenha credibilidade, espera-se que a instância midiática 

realize um trabalho semelhante ao de narrativa de ficção, sem que, no entanto, 

deixe de se manter fiel ao acontecimento bruto. Portanto, deve-se introduzir uma 

abertura, reconstituir o fato segundo um princípio de coerência, desenvolver um 

comentário explicativo e fechar a narrativa, geralmente por meio de um 

questionamento que a reabra sob novas perspectivas.  

Já o dito relatado, se define como uma enunciação produzida por um locutor 

diferente daquele que fala. Trata-se de uma fala que reconstrói a enunciação 
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original, à medida que a reintegra a um novo ato de enunciação, passando a 

depender do locutor-relator; mas também desconstrói a enunciação original, já que a 

intenção do locutor-relator, ao fazer uso do discurso relatado, é produzir um discurso 

de prova. 

A quantidade elevada de atores de um espaço público obriga as mídias a 

recorrer à seleção de enunciações a serem relatadas, e para proceder a essa 

escolha, as mídias levam em consideração a identidade do falante e o valor de seu 

dito. O organismo de informação pode ser reconhecido como um organismo 

institucional ou popular, de acordo com a identidade do(s) falante(s) que costuma 

dar a palavra. Quanto aos ditos a serem relatados, Charaudeau (2010, p.169) afirma 

que também são selecionados pelas mídias e podem causar efeitos valorativos 

distintos, a saber: 

• Efeito de decisão – emana de um locutor que tem o poder de decidir. 

Apesar de essas declarações não manterem a performatividade do 

enunciado, já que se trata de ditos relatados, o relato de uma enunciação 

performativa confere factualidade ao organismo de informação.  

• Efeito de saber – emana de um locutor que tem uma posição de 

autoridade pelo saber. As mídias costumam fazer uso dessas declarações 

como apoio às explicações sobre o porquê e o como de um 

acontecimento; 

• Efeito de opinião – pode emanar de um locutor conhecido ou anônimo, a 

finalidade desse tipo de relato é expressar uma apreciação sobre o 

acontecimento, fazendo com que as mídias pareçam desvendar opiniões, 

principalmente quando se trata de denúncias ou de confissões; e 
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• . Efeito de testemunho – emana de um locutor que se contenta em 

descrever o que viu ou ouviu a respeito de um acontecimento, atuando 

como testemunha, não importando a sua identidade. O organismo de 

informação adquire credibilidade a partir dessas declarações, que 

parecem ter um caráter de veracidade.  

Já o modo de identificação do locutor do dito relatado é feito a partir de sua 

denominação e determinação, que pode ser um nome próprio, um título, uma 

função, ou mesmo uma identificação vaga (intencional ou não). E para se referir à 

enunciação do locutor, as mídias recorrem à modalização para expressar sua atitude 

de crença no propósito do locutor de origem.  

O modo de reprodução do dito relatado pode ser total ou parcial, causando um 

efeito de garantia maior ou menor em relação à seriedade do organismo de 

informação, o que afeta a sua credibilidade diante do público. 

O modo de citação do dito relatado também causa efeitos particulares. Quando a 

citação é direta, o efeito é de objetivação; quando o dito do locutor original é 

integrado à enunciação daquele que fala, o efeito é de vagueza, porque desidentifica 

o locutor de origem. Quando o locutor de origem é citado como o agente de um fazer 

descrito como um fato relatado, e não mais como o locutor de um dito, o efeito 

causado é o de dramatização. 

Ao relatar uma enunciação realizada por outrem, é possível observar o 

comportamento ideológico das mídias a partir de suas escolhas linguísticas e 

sintáticas, que reportam à fidelidade ao dito original. Portanto, Charaudeau (2010, 

pp. 172-174) destaca que as mídias intervêm nas declarações originais quando 

operam transformações em seu léxico ou em sua modalização, quando transformam 
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o dito em ação de dizer e o locutor de origem em agente da ação e ainda quando 

marcam certa distância em relação à veracidade da declaração.  

 

b) Comentar o acontecimento 

 

Segundo Charaudeau (2010, p.175), comentar o mundo constitui uma atividade 

discursiva que consiste em exercer as faculdades do raciocínio para analisar o 

porquê e o modo como ocorreram ou ocorrem os fatos no mundo. 

No contrato de comunicação midiático, a visada informativa de fazer saber 

abarca a existência dos fatos e sua razão de ser. Como não se pode informar sem 

oferecer garantias sobre a veracidade das informações, para fazer saber é 

necessário explicar o acontecimento.   

Para isso, é preciso que o jornalista problematize seu propósito, elucide a 

problematização (seja por meio da reconstituição dos fatos ou por analogia) e avalie 

sua argumentação através de uma apreciação subjetiva. Apesar de insistir-se em 

uma concepção de imparcialidade jornalística, Charaudeau (op. cit., p. 183) afirma 

não ser possível ao jornalista desenvolver uma argumentação sem revelar seu ponto 

de vista, já que argumentações isentas de parcialidades só são possíveis ao 

discurso científico. Para que a análise seja crível e desperte o interesse do 

consumidor, o comentarista deve fazer uso de modos de raciocínio simples e 

motivadores, sem que a informação seja vulgarizada.   
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c) Provocar o acontecimento 

 

O acontecimento provocado surge a partir da exibição de uma enunciação, 

que visa à revelação de uma determinada verdade sobre o mundo, na imprensa, no 

rádio ou na televisão. Essas falas surgem no espaço público a partir de trocas 

linguageiras entre os participantes da vida social, que se baseiam no princípio da 

democracia para que as verdades constatadas possam ser deliberadas. A 

organização desse espaço é realizada pelas mídias, que não se contentam em 

relatar as falas que circulam no espaço público, mas contribuem para a realização 

de um debate social a partir de dispositivos que proporcionam o surgimento e o 

confronto de falas diversas.  

A convocação das falas segue critérios específicos, devem ser: exteriores às 

mídias, motivadas pela escolha de um tema da atualidade, justificadas pela 

identidade daqueles que as produziram, e apresentadas por um representante das 

mídias em um espaço de visibilidade apropriado. Contudo, as mídias devem 

respeitar as restrições que as instruções do contrato podem suscitar, por exemplo, 

para que a informação não se torne um espetáculo, transformando-se em um 

discurso de propaganda com fins de autopromoção.  

 

1.6 – Gêneros da Imprensa escrita 

 

De acordo com Charaudeau (2010, p. 212), os gêneros da informação são 

resultantes do cruzamento entre as características de um dispositivo, do grau de 

engajamento do sujeito que informa e do modo de organização discursivo escolhido.  

Além disso, os textos escritos caracterizam-se, geralmente, por empréstimos a 

diferentes gêneros, mas é possível determinar formas textuais dominantes de 
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acordo com as características que as tornam ideais para a situação de comunicação 

que as convoca. Entretanto, são a regularidade e a convergência de traços, em uma 

determinada situação de comunicação, que constituem o gênero. Dentre os mais 

recorrentes na imprensa escrita, destacam-se: o editorial, a crônica, o artigo de 

análise, a tribuna, a reportagem, a entrevista etc.  

 Charaudeau (2010, p. 208) formulou um esquema de tipologia de gêneros, 

que leva em consideração os modos discursivos do tratamento da informação e o 

grau de engajamento das principais instâncias enunciativas que a produzem: 

 

Quadro 4: Tipologia de gêneros da informação midiática 
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A localização dos modos discursivos da informação no eixo horizontal não 

ressalta oposição em extremidades. Segundo Charaudeau (2010, p.209), o 

acontecimento relatado (AR) está situado em um polo para demonstrar a zona de 

influência do acontecimento exterior, o acontecimento provocado (AP), por sua vez, 

está colocado em posição oposta, para ilustrar a zona de imposição do mundo 

midiático e o acontecimento comentado (AC) está posicionado ao centro porque 

pode abarcar os dois tipos de influência.  

Já no eixo vertical, a zona de instanciação interna do discurso midiático (onde 

atuam os jornalistas) e a zona de instanciação externa (na qual há intervenção de 

pessoas que não pertencem ao organismo de informação) estão em situação de 

oposição e graduadas de acordo com o engajamento do enunciador. Vale destacar 

que o engajamento é medido pela manifestação da opinião do enunciador, seja em 

suas próprias apreciações ou pela forma de encenação do acontecimento.  

A presente pesquisa tratará dos gêneros título, artigo de análise e 

reportagem. Charaudeau (op. cit.) situa o gênero título entre o acontecimento 

relatado (AR) e o acontecimento comentado (AC) porque apesar de se tratar de um 

relato, é muito comum que elementos de comentário integrem títulos de reportagens, 

artigos de análise, crônica etc., principalmente, quando em função de uma visada de 

captação ganham destaque em capas de jornais e revistas.  Segundo Charaudeau 

(2010, p. 236), “o artigo de análise está próximo da crônica a ponto de se confundir 

com a crônica política, mas com um menor grau de engajamento”. O autor quer dizer 

que tanto o artigo de análise quanto a crônica se referem ao acontecimento relatado 

no domínio político e social, apesar de a crônica também poder se referir ao domínio 

cultural. O que diferencia os dois gêneros citados é o grau de engajamento do 

escritor, já que em uma crônica, ainda que seja uma crônica política, é esperada 
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uma subjetividade maior. O artigo de análise, por sua vez, se situa no eixo da 

instância interna, porque é escrito por jornalistas, entretanto esses analistas não 

apresentam um grau de engajamento grande, apesar de o gênero estar localizado 

na categoria acontecimento relatado. 

A reportagem, por sua vez, “trata de um fenômeno social ou político, tentando 

explicá-lo” (CHARAUDEAU, 2010. p.221). Em um fenômeno social há um conjunto 

de fatos que acontecem no espaço público, cuja imbricação significa de algum modo 

uma desordem social ou um enigma. Trata-se de um fenômeno, porque os fatos 

preexistem ao surgimento da notícia, pertencem ao domínio público, ou seja, é de 

conhecimento de todos, constitui a realidade social, não se trata, portanto, de ficção. 

Ao tentar explicá-los, a reportagem integra comentários à sua descrição, com o 

objetivo de responder às questões provenientes da desordem ou do enigma. No 

entanto, a reportagem deve ser escrita sob um ponto de vista distanciado e global, 

além de propor um questionamento sobre o fenômeno relatado. Segundo 

Charaudeau (2010, p. 222) para amenizar o problema de tentar comentar o 

acontecimento sem assumir uma tomada de posição, os jornalistas adotam a técnica 

“gangorra”, que consiste em propor pontos de vistas diferentes, ou mesmo 

comentários, sem que se estabeleça uma hierarquia entre esses, e a conclusão se 

dá sob uma série de novas questões.  Para o autor, essa é uma técnica fraca no que 

diz respeito à explicação de fatos, uma vez que só suscita, no interlocutor, emoção, 

expectativa e interrogação permanente, em vez de oferecer suporte, através do 

ponto de vista do jornalista, para que o espectador/ouvinte/leitor possa formar a sua 

própria opinião.  

O ato de escrever é a principal ferramenta usada pela imprensa escrita e 

instaura um dispositivo de comunicação, cujas especificidades são: um contrato de 
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comunicação monológico, ou seja, sem a presença física de um interlocutor e uma 

organização espacial que se realiza sobre um suporte de papel. Com isso, a 

imprensa detém exigências próprias quanto à visibilidade, legitimidade e 

inteligibilidade de seu material.  

A exigência de visibilidade obriga a imprensa a compor as páginas de seu 

jornal de maneira que as notícias possam ser encontradas facilmente pelo leitor. 

Dessa forma, o organismo de informação deve atentar-se à paginação e à titulagem 

de seu jornal, para que rubricas, fotos, desenhos, gráficos, tabelas, tipos de colunas, 

molduras, títulos, subtítulos e leads possam ser distribuídos na superfície redacional, 

atendendo às funções para a quais se destinam, a saber: fática (estabelecer o 

contato com o leitor), epifânica (anunciar a notícia) e sinóptica (orientar o percurso). 

A exigência da legibilidade está ligada à de visibilidade, pois se associa às 

escolhas efetuadas quanto à paginação e à redação dos títulos, uma vez que a 

exposição dos acontecimentos ocorridos no espaço público deve ser o mais claro 

possível. Contudo, a visibilidade manifesta-se no modo como são escritos os artigos, 

de forma que, no âmbito de leitores-alvo estimados pelo organismo de informação, o 

maior número desses seja atingido. 

Já a exigência de inteligibilidade aplica-se ao comentário do acontecimento, 

explicitando sua finalidade e modo. Embora esteja relacionada às outras duas, a 

inteligibilidade se apresenta principalmente nas formas textuais, como por exemplo, 

o editorial e a crônica. Além disso, vale destacar que a situação monolocutiva 

permite ao jornalista desenvolver sua argumentação previamente, redigi-la de forma 

contínua e escolher suas palavras. Segundo Charaudeau (2010, p.234), “a situação 

monolocutiva é o que distingue essa mídia das demais. Pode-se dizer que ela se 

dirige ao espírito, enquanto as outras apelam para os sentidos”. 
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A finalidade de captação dá origem à exigência de dramatização, que pode 

ser percebida de forma implícita nos modos de escritura dos artigos e dos títulos por 

causa da ameaça à credibilidade.  

 

 1.7 – Os Modos de Organização do Discurso 

 

Os procedimentos utilizados pelo sujeito falante para determinar as categorias 

de língua atualizadas em uma enunciação, segundo Charaudeau (2008, p.74), são 

categorizados em quatro modos de organização: o enunciativo, o descritivo, o 

narrativo e o argumentativo. Cada um desses modos encerra uma organização do 

mundo referencial, que conduz a uma lógica própria de construção e a uma 

organização de sua encenação. Vale destacar que o princípio de organização é 

duplo para os modos descritivos, narrativo e argumentativo, uma vez que o modo 

enunciativo se une a esses para dar conta da posição dos sujeitos falantes na 

situação de comunicação.  

 

a)  O modo enunciativo 

  

Charaudeau (2008, p. 82) afirma que “o verbo enunciar se refere ao 

fenômeno que consiste em organizar as categorias de língua, ordenando-as de 

forma que deem conta da posição que o sujeito falante ocupa na situação de 

comunicação.”  

Como o modo enunciativo se apresenta na formulação do projeto de fala do 

sujeito comunicante, Charaudeau (op. cit.) destaca que esse modo é essencial para 

a organização do discurso e por isso está presente em todo ato de linguagem, 

aliando-se aos outros três modos, oferecendo-lhes uma espécie de suporte para a 
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encenação de cada um desses. Portanto, Charaudeau (2008) afirma que o Modo 

Enunciativo comanda os demais e pode desempenhar três funções: 

• Estabelecer uma relação de influência entre locutor e interlocutor num 

comportamento alocutivo; 

• Revelar um ponto de vista do locutor, num comportamento elocutivo; 

• Retomar a fala de um terceiro, num comportamento delocutivo. 

O comportamento alocutivo solicita a existência de um interlocutor e lhe 

impõe um comportamento. O interlocutor é instigado a reagir ao ato de linguagem do 

locutor de formas diferentes, de acordo com o modo como é interpelado e 

independentemente de sua identidade psicossocial. O sujeito comunicante atribui os 

papéis linguageiros a serem encenados em uma situação de comunicação: ou se 

enuncia em posição de superioridade, estabelecendo uma relação de força, impondo 

ao interlocutor a execução de uma ação (“fazer fazer” / “fazer dizer”); ou se enuncia 

em posição de inferioridade, estabelecendo uma relação de petição, assumindo 

papéis nos quais necessita do “saber” e do “poder fazer” do interlocutor.  

O comportamento elocutivo consiste na enunciação do ponto de vista do 

locutor sobre o mundo, sem que um interlocutor seja implicado. A enunciação 

produzida no comportamento elocutivo modaliza subjetivamente a verdade do 

propósito enunciado, situando-o no universo do discurso do locutor.  

O comportamento delocutivo apaga a subjetividade do locutor no ato de 

enunciação e, assim como o comportamento elocutivo, não requer o interlocutor. O 

locutor testemunha, de forma objetiva, o modo como os discursos do mundo se 

impõem a ele: ou o locutor diz como o mundo se apresenta, de acordo com 

parâmetros não subjetivos, ou o locutor reproduz um ato de linguagem já produzido 

por outrem, atuando como um relator.  



48 

 

b)   O modo descritivo 

 

Segundo Charaudeau (2008, p. 111), “descrever corresponde a uma atividade 

de linguagem [...], 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.” 

Charaudeau (op. cit., p. 112) elenca os elementos que compõem a construção 

descritiva, que são ao mesmo tempo autônomos e indissociáveis, e os define da 

seguinte forma: 

• Nomear – é dar existência a um ser através de uma dupla operação: perceber 

uma diferença na continuidade do universo e simultaneamente relacionar 

essa diferença a uma semelhança, o que constitui o princípio de classificação. 

Contudo, essa percepção e classificação dependem do sujeito, uma vez que 

a percepção do mundo pode ser captada diferentemente por sujeitos 

distintos. Portanto, é o sujeito que constrói e estrutura a visão do mundo. 

• Localizar-situar - é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no 

tempo e, por um efeito de retorno, atribuir características a esse ser na 

medida em que ele depende, para a sua existência, para a sua função, ou 

seja, para a sua razão de ser, de sua posição espaço-temporal. Essa 

localização-situação aponta para um recorte objetivo do mundo. 

• Qualificar - é reduzir a infinidade do mundo, construindo classes e subclasses 

de seres, atribuindo-lhes um sentido particular de maneira mais ou menos 

objetiva. A atividade de qualificar permite ao sujeito falante manifestar o seu 

imaginário, individual e/ou coletivo – imaginário da construção e da 

apropriação do mundo – num jogo de conflito entre as visões normativas 

impostas pelos consensos sociais e as visões próprias ao sujeito. 
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O sujeito comunicante organiza a encenação descritiva, ocupando a função 

de “descritor”. Assim como todo ato de linguagem possui uma intenção, a 

enunciação descritiva é munida de efeitos possíveis, previstos ou não pelo sujeito 

comunicante. Charaudeau (2008) lista alguns desses: efeito de saber, efeitos de 

realidade e de ficção, efeito de confidência e efeito de gênero.  

 

c) O modo narrativo 

 

O modo de organização narrativo apresenta o mundo em movimento, de 

maneira sucessiva e contínua, através de ações interligadas e encadeadas por 

processos de abertura e fechamento e se caracteriza por uma dupla articulação: 

• A construção de uma sucessão de ações, chamada organização da lógica 

narrativa: centralizada no mundo referencial e resultante da projeção sobre 

um plano, constitui a trama de uma história de acordo com uma determinada 

lógica.  

• A realização de uma representação narrativa, denominada organização da 

encenação narrativa: aquilo que faz com que uma história se torne um 

universo narrado, sob a responsabilidade de um sujeito narrante, ligado por 

um contrato de comunicação com o sujeito destinatário da narrativa. O sujeito 

narrante intervém sobre a configuração da organização lógico-narrativa e 

sobre o modo de enunciação do universo narrado.   

Os elementos da lógica narrativa se compõem em três categorias diferentes: 

• Os actantes: desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem; 

• Os processos: unem os actantes entre si, dando uma orientação funcional à 

sua ação; 
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• As sequências: integram processos e actantes numa finalidade narrativa 

segundo certos princípios de organização.  

A encenação narrativa compõe-se de um dispositivo semelhante ao da 

comunicação em geral, ou seja, abrange dois espaços de significação: 

• Um espaço externo ao texto (extratextual), onde se encontram os dois 

parceiros: o autor e o leitor “reais”, que também possuem identidade social. 

• Um espaço interno ao texto (intratextual), onde se encontram os dois sujeitos 

da narrativa: o narrador e o leitor-destinatário, que se definem como seres de 

papel, ou seja, possuem identidade discursiva. 

Os quatro sujeitos que integram a encenação narrativa interagem uns com os 

outros de forma não simétrica, dois a dois em seus respectivos espaços de atuação. 

Tal qual o dispositivo de comunicação em geral, podem estar presentes em uma 

mesma narrativa, implícita ou explicitamente.  

No espaço extratextual, o autor pode ter dois tipos de identidade, pode atuar 

como “autor-indivíduo”, testemunha de uma história vivida, pode aparecer ou não na 

narrativa; e como “autor-escritor”, aquele que possui um projeto de escritura, o qual 

depende das experiências individuais e coletivas que ele conheceu como escritor 

(práticas de escritura literárias ou não), na maior parte do tempo transparece através 

de seu próprio ato de escritura, de sua ideologia sócio-artística. O “leitor-real” é 

convocado pelo “autor-indivíduo” a verificar a veracidade dos fatos, em função de 

sua própria experiência de vida, já que ele também é um indivíduo. O “autor-escritor” 

exige que o “leitor-real” possua competência de leitura para reconhecer a natureza 

de seu ato de escritura, por isso ele é transformado em “leitor-possível”. 

No espaço intratextual, há o narrador, que é um ser de papel, ou seja, adquire 

a identidade que lhe é atribuída na narrativa, por isso pode atuar como “narrador-
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historiador”, aquele que organiza a história contada de forma objetiva, fazendo uso 

de arquivos, testemunhos e documentos, aproximando a narrativa o máximo 

possível da realidade. E há também a possibilidade de o narrador desempenhar a 

função de “narrador-contador”, responsável por organizar a história contada dentro 

de um mundo inventado. O “narrador-historiador” implica um “leitor-destinatário” que 

deve receber a história como representação de uma história real. Vale lembrar que 

esse “leitor-destinatário” se distingue do “leitor-real” convocado como indivíduo, 

devido à função que lhes são impostas. Já o “narrador-contador” convoca um “leitor-

destinatário” que deva receber e compartilhar a história contada como história 

fictícia.  

 

d)  O modo argumentativo 

 

Segundo Charaudeau (2008, p.206), “argumentar é [...] uma atividade 

discursiva”. O sujeito argumentante elabora sua proposição a respeito de um saber, 

que tenta levar em conta a experiência humana através de certas operações do 

pensamento e possui uma finalidade dupla: 

• Almejar a racionalidade que tende a um ideal de verdade quanto à explicação 

de fenômenos do universo. 

• Buscar influenciar seu destinatário, através de um ideal de persuasão, que 

consiste em compartilhar com o outro um universo de discurso determinado 

até levá-lo a ter as mesmas propostas.  

A argumentação não deve ser confundida com outros processos que 

conduzem o interlocutor a ter as mesmas ideias do locutor. A argumentação se 

inscreve em uma finalidade racionalizante, seu raciocínio é marcado por uma lógica 
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e um princípio de não contradição, ou seja, se uma argumentação não for bem 

sucedida, pode ser anulada em sua validade. Já os modos descritivo e narrativo se 

inscrevem em uma lógica descritiva e mimética de percepção do mundo e de ações 

humanas, jamais serão anulados, podem, somente, ser considerados inexatos ou 

inventados; e ainda são capazes de seduzir ou persuadir o interlocutor.  

Charaudeau (2008, p.205) afirma que a argumentação é uma relação 

triangular, pois para que haja argumentação é necessário: 

• Uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, 

quanto à sua legitimidade. 

• Um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento e desenvolva 

um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade quanto a essa proposta. 

• Um outro sujeito que se constitua no alvo da argumentação. 

A lógica argumentativa é sempre composta de três elementos de base: 

• A asserção de partida (A1) –  sob a forma de enunciado, define-se como um 

dado a respeito do mundo que se destina a fazer admitir outra asserção com 

a qual se justifica.  

• A asserção de chegada (A2) – representa a legitimidade da proposta, define-

se como o que deve ser aceito em decorrência da relação que a une à 

asserção de partida.  

• A asserção de passagem – é o enunciado que justifica a relação de 

causalidade entre a asserção de partida e a asserção de chegada. A 

asserção de passagem deve constituir-se de um universo de crença sobre o 

mundo, do qual os interlocutores implicados na argumentação compartilham.  

Charaudeau (op. cit., p.210) expõe a relação argumentativa em um quadro 

demonstrativo: 



53 

 

Quadro 5: A relação argumentativa 

 

A passagem da asserção de partida à asserção de chegada se dá através de 

inferências, que se formam a partir das modalidades de articulação lógica: ou a 

lógica argumentativa se situa no eixo do possível ou se baseia no eixo do 

obrigatório. Já o conjunto da relação argumentativa, que abrange a proposta em sua 

totalidade, pode ser classificado em relação ao valor de verdade como 

“generalização” (quando a proposta se aplicar a todos os casos), “particularização” 

(quando se tratar de um caso específico) e “hipótese” (quando a proposta 

corresponder a um caso suposto).  

Todos os componentes da lógica argumentativa se combinam para formar os 

modos de raciocínio, responsáveis por organizá-la dando origem à razão 

demonstrativa. Segundo Charaudeau (2008, p. 220s) os modos de raciocínio se 

definem da seguinte maneira: 

• Dedução: trata-se do embasamento da asserção de partida, através de uma 

inferência, para se chegar a uma conclusão.  

Ex. (Se) as flores são plantas, (e se) uma tulipa é uma flor (então/portanto), a 

tulipa é uma flor. (Dedução por silogismo). 

A dedução pode ocorrer, ainda, por pragmática ou por uma condição.  

• Explicação: nesse modo de raciocínio a asserção de partida é uma 

consequência da asserção de chegada, que, por sua vez, representa a causa. 
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Essas duas asserções são ligadas também por uma inferência, assim como o 

modelo precedente. 

Ex. A rosa é uma planta, porque uma rosa é uma flor e porque as flores são 

plantas. (Explicação por silogismo). 

A explicação pode ocorrer também por pragmática, por cálculo ou por uma 

hipótese. 

• Associação: a asserção de partida e a asserção de chegada ligam-se por 

uma relação de causa ou consequência, semelhante à explicação, porém a 

característica desse modo de raciocínio é estabelecer uma relação de 

contrário ou de identidade entre as asserções de chegada e de partida. 

Ex. “Se você não sabe ganhar dinheiro com as mãos, saiba, pelo menos, 

gastá-lo com os pés”. (Publicidade)  

• Escolha alternativa: esse modo de raciocínio inscreve-se em um raciocínio 

dedutivo e explicativo e coloca duas relações argumentativas em oposição, 

para que se possa escolher entre as duas ou para demonstrar a 

incompatibilidade que resultaria da conjunção das duas. 

Ex. Ou se é juiz, ou se é réu, mas não se pode ser as duas coisas ao mesmo 

tempo. (Simples incompatibilidade). 

A escolha alternativa pode ocorrer entre positivo/negativo, entre duas 

negativas ou entre duas positivas. 

• Concessão restritiva: esse modo de raciocínio também se inscreve num 

raciocínio dedutivo, no entanto, consiste em aceitar a asserção de partida, ao 

mesmo tempo em que se nega que ela possa levar à conclusão proposta ou 

subentendida.  
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Ex. Admito que seu argumento é inteligente, mas você sabe muito bem que é 

pura demagogia.  

Charaudeau (2008, p. 221) afirma que “[...] toda asserção pode ser 

argumentativa desde que se inscreva num dispositivo argumentativo”. Portanto, há 

de se considerar que a encenação argumentativa depende do contrato de 

comunicação que se estabelece entre os interlocutores. Para que uma proposta 

sobre o mundo se constitua de razão demonstrativa e de razão persuasiva, não 

basta que sejam emitidas propostas sobre o mundo. Para que haja argumentação é 

necessário gerar um ato de persuasão, para tanto, o dispositivo argumentativo se 

constituirá dos seguintes componentes:  

• Proposta – combinação entre uma ou mais asserções através de uma relação 

argumentativa.  

• Proposição – colocação da causa da proposta através da tomada de posição 

ou não, do sujeito argumentante com relação à veracidade da proposta. 

• Persuasão – justificativa do engajamento do sujeito argumentante que traz à 

tona a prova da veracidade de sua proposta. 

Charaudeau (2008, p. 225) assim resume o dispositivo argumentativo: 
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Quadro 6: Resumo do dispositivo argumentativo 

 
 

 

O funcionamento do dispositivo argumentativo ocorre por meio de 

configurações próprias da situação de comunicação em que se encontram os 

parceiros e de acordo com o projeto de fala do sujeito argumentante. 

Para alcançar o seu objetivo na encenação argumentativa, o sujeito 

argumentante ainda faz uso de recursos determinados para validar sua 

argumentação, a saber, procedimentos semânticos, que se baseiam no valor dos 

argumentos; discursivos, que utilizam categorias de língua para produzirem efeitos 

de discurso; e de composição, que organizam o conjunto da argumentação. 

É com base nos pressupostos expostos que se pode afirmar, com 

propriedade, que “o universo da informação midiática é efetivamente um universo 

construído” (CHARAUDEAU, 2010, p. 151), estrategicamente elaborado e submetido 

aos critérios de atualidade (princípio de modificação), de expectativa (princípio de 
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saliência) e de socialidade (princípio de pregnância). A construção do acontecimento 

midiático passa por um processo de racionalização: desde a seleção dos fatos a 

serem reportados, a maneira de encerrá-los em categorias de entendimento, até o 

modo de visibilidade escolhido para divulgá-lo. Dessa forma, entende-se como a 

instância midiática impõe ao público uma visão de mundo articulada como se fosse 

uma visão natural.  
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2. CONCEPÇÕES DE LEITURA 

 

Nessa pesquisa, a leitura será concebida a partir de abordagens que 

ressaltam o seu aspecto interacional, à maneira de Bakhtin (2000), considerando o 

ato de ler como um lugar de interação e de construção de sentidos. Para efeitos 

desta análise serão consideradas, brevemente, questões relativas à linguagem, ao 

seu processo de registro, às implicações advindas do processo de inserção social 

em sociedades grafológicas, ao impacto ideológico que a demanda pelo domínio do 

ato de ler causa à escola, instância responsável pelo seu ensino, e às principais 

concepções de leitura6 que estiveram e que ainda se fazem presentes na educação. 

 

2.1 – A linguagem e o seu processo de registro escrito: a ampliação 
do mundo grafológico 

 

Para tratar de leitura neste capítulo, é preciso pensar primeiramente em 

linguagem, pois como retrata Mariani (2002, p.107), “não há sujeito-leitor e leitura 

fora da linguagem”, pois “quando falamos em leitura, estamos nos referindo a uma 

prática visceralmente impregnada de linguagem [...]” (op. cit, p.108). Além disso, as 

abordagens de língua e de linguagem intervêm fortemente no modo como a leitura 

tem sido concebida na tradição escolar. Pode-se observar, por exemplo, como as 

mudanças provocadas pelos estudos que consideraram o aspecto dialógico da 

língua, a partir da década de 1980, afetaram o ensino de leitura:  

Ao se entender que a língua não é uma estrutura pronta – que suas 
regras não funcionam sempre do mesmo jeito, mas que dependem da ação 

                                                           
6  Nesta pesquisa, são apresentadas concepções de leitura de autores que ora privilegiam a leitura 
literária, ora a leitura em geral. Essa distinção, porém, não parece relevante para esta análise. Os 
aspectos destacados por meio dessas concepções tratam do ato de ler, de uma forma ou de outra. É 
nesse aspecto que se concentra a análise. 
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dos sujeitos –, o leitor passa a ser concebido como sujeito ativo que constrói 
suas habilidades e conhecimentos na interação com o objeto (o texto 
escrito) e na interação com os outros. (COSCARELLI; CAFIERO, 2013, 
p.16). 

 

O homem se relaciona com o mundo a partir de suas próprias percepções 

sensoriais e também por meio da linguagem (YUNES, 2002, p.53). Nessa mesma 

perspectiva, Mariani (2002, p.107) ressalta que “a linguagem organiza nossa 

realidade, nosso imaginário e nossa memória. Nascemos em um mundo organizado 

previamente pela linguagem [...]”, além disso, é imprescindível destacar que “é na 

linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito [...]” 

(BENVENISTE, 1976, p. 286). Segundo Charaudeau (2008, p. 7): 

A linguagem é própria do homem. [...] É a linguagem que permite ao homem 
pensar e agir. Pois não há ação sem pensamento, nem pensamento sem 
linguagem. É também a linguagem que permite ao homem viver em 
sociedade. [...] A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem. 

 

O autor esclarece, no entanto, que a linguagem não é um poder sobrenatural, 

uma vez que é construída pelo homem no tempo e no espaço, não se limita a um 

saber linguístico e exige competência para o reconhecimento de outros 

componentes tão importantes quanto a matéria verbal.  

Estudos antropológicos e sociológicos descrevem o homem como ser social. 

Contudo, apesar de a comunicação humana ser um fenômeno natural, pode-se dizer 

que é também um fenômeno complexo. Charaudeau (2005) explica que, no ato de 

linguagem, o homem realiza um processo duplo de semiotização do mundo: o 

primeiro, de transformação, no qual um “mundo a significar” é transformado por um 

sujeito falante em “mundo significado”; e o segundo, de transação, no qual o sujeito 

falante faz desse “mundo significado” um objeto de troca com um sujeito 

destinatário. É importante salientar que o processo de transação incide 

significativamente sob o processo de transformação. Dessa forma, as operações 
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que são realizadas no processo de transformação, a saber: identificação, 

qualificação, ação e causação, estarão em conformidade com os princípios do 

processo de transação: alteridade, pertinência, influência e regulação. E os 

princípios de transação, por sua vez, serão regidos pela intencionalidade do sujeito 

falante7. 

O duplo processo de semiotização do mundo proposto por Charaudeau 

(2005) permeia a interação humana, cuja atualização pode se dar de muitas formas, 

sob diferentes linguagens. Contudo, como afirma Silva (1992), por causa da 

limitação de espaço e de tempo da linguagem oral, o homem sentiu necessidade de 

novas formas de representação, a fim de que lhe fosse assegurado acesso maior e 

mais duradouro aos fenômenos da realidade. Dessa forma, através da linguagem, o 

homem poderia gerar e registrar produtos culturais, além de aumentar e facilitar 

suas possibilidades de expressão e de comunicação. É aí que surge, dentre outras 

linguagens, a escrita. 

 Silva (op. cit.) enfatiza que o homem passa de ouvinte a leitor a partir do 

advento da escrita. A comunicação oral, caracterizada pelos atos de falar e de ouvir, 

passa a dividir espaço com o mundo da escrita, no qual os atos de ler e de escrever 

diminuem a possibilidade de retorno imediato do interlocutor no circuito da 

comunicação. Mas se, por um lado, a escrita impede o contato face-a-face dos 

sujeitos, por outro, possibilita o controle sobre o que é comunicado, permitindo a 

representação do vivido, sem que, contudo, se renovem as circunstâncias de sua 

                                                           
7 Charaudeau (2005) exemplifica o processo de transformação. Se uma notícia de jornal tem por 
título: “Descaso: desaba o telhado de um supermercado. 15 feridos”, a operação de identificação é 
marcada por “telhado”, “supermercado” e “feridos”, com modos de determinação particulares desta 
identificação: “o”, “um”, “15”; a qualificação está incluída nas denominações precedentes: 
“supermercado” (pela dimensão e peso), “feridos” (pelo estado das vítimas); a ação está expressa por 
“desaba”; a causação por “descaso”. 
Se essa sentença não fosse notícia de jornal, poderia ser escrita diferentemente. A causação 
(descaso) e a ação (desaba) escritas como primeiros elementos da frase, já revelam uma postura 
política e ideológica do jornal, que por sua vez, permeia sua intenção ao retratar o acontecimento 
dessa forma e não de outra. Esses aspectos constituem o processo de transação.  
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produção. Além disso, a escrita permite submeter o dito a uma análise (YUNES, 

2002, p.53). 

 Para a compreensão do mundo através da palavra escrita, o ato de ler impõe-

se como condição. E como ato humano, ler pressupõe aprendizagem. Silva (1992, 

p.64) destaca que a leitura “passa a ser uma via de acesso à participação do homem 

nas sociedades letradas, na medida em que permite a entrada e a participação no 

mundo da escrita”. Com isso, o autor ainda afirma que a leitura é uma atividade 

possível somente aos homens; os signos impressos apenas registram a experiência 

humana e medeiam relações que dinamizam o mundo cultural. A leitura passa a ser, 

então, uma forma de encontro sociocultural entre os homens e a realidade registrada 

pela escrita, que por sua vez reflete o humano ao encarnar a sua intencionalidade.  

Charaudeau (2005), a esse propósito, postula que todo ato de linguagem 

pressupõe intencionalidade, portanto, os atos advindos da linguagem escrita, ler e 

escrever, também estão imbuídos de intencionalidade por aqueles que os atualizam.  

O ato de ler, sob o ponto de vista de Silva (1992, p.95), “é uma necessidade 

concreta para a aquisição de significados e, consequentemente, de experiência nas 

sociedades onde a escrita se faz presente”. Entendida como forma de comunicação, 

a leitura também se inscreve no processo de transação proposto por Charaudeau 

(2005).  

A leitura, enquanto habilidade decodificadora e construtora de mundos 

grafocêntricos, possibilita a ampliação de horizontes do leitor, pois o ato de ler 

realiza-se concomitantemente como uma habilidade intelectual e uma prática social, 

já que, além de exigir domínio cognoscitivo específico, também estabelece 

comunicação. Contudo, no âmbito pedagógico, nem sempre se reconheceu a 

importância dessas duas habilidades para o ensino de leitura, o que acarretou, e 
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ainda acarreta, a centralização do ensino na habilidade mecânica de decodificação 

da leitura em detrimento à habilidade de construção de sentidos. O ensino parcial do 

ato de ler compromete a inserção social, levando à marginalidade aqueles que não 

dominam ou dominam pouco as habilidades necessárias ao ato de ler.  

 

2.2 – A leitura ontem e hoje 

 

Segundo Coscarelli e Cafiero (2013, p.12), as concepções de língua, que 

professores adquirem em sua formação, subsidiam o ensino de leitura nas salas de 

aula. Em cada época é possível perceber as teorias vigentes atreladas ao ensino de 

leitura. 

As autoras descrevem as concepções de leitura que emergiram a partir do 

início do século XX. Dessa época até os anos de 1960, o ensino de língua e de 

leitura servia à imitação de escritores consagrados. Estudos psicolinguísticos, aqui 

representados por Leffa (1996, p. 13), denominam essa leitura como ascendente, 

por acreditar que o movimento da leitura se dá do texto para o leitor.  A leitura é 

considerada um mecanismo de extração dos significados de um texto; e o texto, por 

sua vez, é visto como um espelho que reflete os conteúdos. Solé (1998) explica que 

para esse modelo, o leitor processa os elementos do texto de forma ascendente, 

sequencial e hierárquica, começando pelas letras, continuando com as palavras, 

frases etc. As propostas de ensino baseadas nessa perspectiva consideram as 

habilidades de decodificação fundamentais, pois o texto é transparente e sua leitura 

produz sempre os mesmos significados. Coscarelli e Cafiero (2013, p. 13) enfatizam 

que “o autor e o sentido eram soberanos, o sentido pertencia ao autor, ao que ele 

quis dizer; o leitor teria de captar suas intenções”. 
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Segundo Coscarelli e Cafiero (2013, p. 13), a partir da década de 1970, o 

estudo da língua passava por mudanças, a língua já começava a ser vista como 

instrumento de comunicação. Ao mesmo tempo, uma nova concepção de leitura 

tomava corpo: “o texto é o produto da codificação e ao leitor caberia o papel passivo 

de decodificar o que já seria dado pela estrutura”. A abordagem psicolinguística 

acentuou ainda mais o papel do leitor e denominou esse modo de ler como 

descendente, ou seja, a leitura desce do leitor ao texto. Nessa abordagem é o leitor 

que atribui significado à leitura, a partir de sua experiência de vida e de seu 

conhecimento linguístico. Dessa forma, quanto mais conhecimento o leitor tiver 

sobre o que vai ler, menos precisará se fixar no texto para construir sua 

interpretação. O leitor é visto como soberano na construção do significado (cf. 

LEFFA, 1996, p.15).  

E, por fim, de acordo com Coscarelli e Cafiero (2013, p.15s), a partir da 

década de 1980, quando os estudos linguísticos começam a considerar a 

importância do discurso para a língua, a compreensão de leitura passa a ser muito 

mais abrangente: o ato de ler começa a ser concebido como processo cognitivo e 

social. A ação de decodificar passa a ser vista como apenas uma das que o leitor 

realiza, em um processo que envolve outras como compreender, avaliar e criticar. A 

abordagem psicolinguística classifica essa leitura como interação entre texto e leitor, 

e ressalta um fator não considerado pelas abordagens precedentes: o fato de que “o 

leitor precisa possuir, além das competências fundamentais para o ato da leitura, a 

intenção de ler”. (LEFFA, 1996, p.17). Essa intencionalidade é descrita pelo autor 

como uma necessidade, uma busca pelo equilíbrio interno, ou ainda, como uma 

investigação com objetivos determinados.  Coscarelli e Cafiero (2013, p.28) também 
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apontam para a importância dos objetivos de leitura, que ajudam o leitor a levantar e 

a testar suas hipóteses.  

O ato de ler passa ser considerado, portanto, um processo que requer do 

leitor habilidades específicas para decodificação e significação, que suscita 

verificação constante de previsões e de objetivos de leitura, além da ativação de 

saberes e de conhecimentos adquiridos pela experiência no mundo e a articulação 

dos recursos que lhe forem disponibilizados no texto para, então, construir 

sentido(s). 

A fim de explicitar as concepções de leitura que a revista Nova Escola 

propaga em suas edições, far-se-á necessário eleger um referencial que torne 

possível a identificação das concepções da revista. Portanto, acredita-se que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997) poderão conduzir 

as considerações citadas no decorrer do texto com maior legitimidade, por se tratar 

de um documento oficial do governo para orientação do regimento do ensino de 

língua materna e, consequentemente, de leitura e de escrita.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(op. cit., p.41): 

 A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. 
Não se trata simplesmente de extrair informação da escrita, decodificando-a 
letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, 
necessariamente, compreensão na qual os sentidos começam a ser 
constituídos antes da leitura propriamente dita.  

 

Nessa mesma perspectiva, Feres (2003, p.34) define o ato de ler como “um 

agir em direção à construção de sentido de um texto escrito”, ao passo que essa é 

uma atividade que pressupõe “ativação de capacidades cognitivas e relacionais para 
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decodificação, compreensão e interpretação do material escrito [...] além de uma 

não-passividade daquele que lê”.  

Coscarelli e Cafiero (2013, p.16) também admitem a participação ativa do 

leitor no processo de construção de sentidos: 

ler não é uma tarefa simples, é uma atividade complexa da qual o leitor 
participa ativamente, não é passivo. Ele não “recebe” sentidos prontos, mas 
age sobre o texto e o processa (re)construindo sentidos a partir de suas 
próprias experiências de mundo, de seus conhecimentos, de suas crenças. 
Ler exige trabalho. Trabalho cognitivo, porque mobiliza uma série de 
capacidades ou habilidades do sujeito leitor, como as de perceber, analisar, 
sintetizar, relacionar, inferir, generalizar, comparar, entre outras; trabalho 
social, porque tem finalidades como: ler para se ligar ao mundo, para se 
conectar ao outro.   

 

Para Marcuschi (1984, p.96), a leitura não é um processo linear: 

A leitura é um processo de seleção que se dá como um jogo com avanço de 
predições, recuos para correções. Não se faz linearmente, progride em 
pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões definitivas. Trata-se 
de um ato de interação comunicativa que se desenvolve entre o leitor e o 
autor, com base no texto, não se podendo prever com segurança os 
resultados. 

 

Soares (1995, p.19) também destaca o caráter interacional da leitura: 

Leitura [...] é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente 
determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas 
relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na 
estrutura social, suas relações com o mundo e os outros; entre os dois: 
enunciação; diálogo. 
 

Dell’Isola (2001) também considera a leitura um processo interacional –  no 

qual o leitor constrói significado para o texto –, enfatizando a importância do 

processo de inferência e do contexto sociocultural do leitor. Yunes (2002, p.56) 

afirma que “a força da leitura nasce da adesão dos sujeitos, não aos sentidos 

prévios que toda escrita guarda, mas ao processo significante em que cada leitor é 

convocado a se inserir para fazer interpretação/criação”. 

Para Solé (1998), tanto a forma e o conteúdo do texto como as expectativas e 

o conhecimento prévio do leitor intervêm no processo de compreensão da 
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mensagem escrita. Nessa mesma direção, Geraldi (1993, 171) considera leitura 

como “produção de sentidos pela mobilização dos fios dos textos e de nossos 

próprios fios”. Freire (1982, p.11) também acentua a importância do conhecimento 

de mundo para o processo de leitura:  

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica percepção das relações entre o 
texto e o contexto. 

 

Soares (1999, p. 68-69) destaca que o ato de ler, enquanto tecnologia, “é um 

conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde a 

habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos 

escritos”. E acrescenta: “a leitura estende-se da habilidade de traduzir em sons 

sílabas sem sentido a habilidades cognitivas e metacognitivas”.  

Smith (1991) afirma que a leitura depende não somente do que está sendo 

lido, mas do porquê de um determinado leitor estar lendo. 

A definição de leitura como prática social implica perceber não só a interação 

que se realiza entre autor e leitor, mas a opacidade a que o ato de ler está sujeito. 

Nas palavras de Silva (1998, p. 21): “a leitura é uma prática social e, por isso 

mesmo, condicionada historicamente pelos modos de produção da existência, pelos 

valores preponderantes e pelas dinâmicas da circulação da cultura”.  Lajolo (1997) 

enfatiza a importância da leitura como fator fundamental à participação social e ao 

acesso de bens culturais.  

Para Walty (2000, p. 170), “leitura é, pois travessia, a exigir pactos, compra e 

venda, negócios, escambos, barganhas de sentido”. Martins (2002, p.104) afirma 

que “ [...] a leitura jamais será uma questão de hábito. Ao contrário, ela sempre 

requer disponibilidade para ir além do já sabido, exige construção de relações 
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significativas”. Já Kramer (1999, p.107) assume a concepção de leitura como 

experiência, uma vez que 

o leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou para 
fora do momento imediato[...]. Sendo mediata ou mediadora, a leitura 
levada pelo sujeito para além do dado imediato, permite pensar, ser crítico 
da situação, relacionar o antes e o depois, entender a história, ser parte 
dela, continuá-la, modificá-la.  

 

Coste (2002, p.15) chama a atenção para a importância da competência 

comunicativa na leitura. Segundo o autor, é possível identificar alguns componentes 

que integram o ato de ler: 

• Capacidade linguística: saberes e habilidades relativos aos constituintes e ao 

funcionamento da língua, enquanto sistema; 

• Capacidade textual: saberes e habilidades relativos aos discursos e às 

mensagens enquanto sequências organizadas de enunciados (disposições e 

encadeamentos transfrásticos), retórica e manifestação enunciativa da 

argumentação; 

• Capacidade referencial: saberes e habilidades relacionados a domínios de 

experiência e de conhecimento; 

• Capacidade de relação: saberes e habilidades relativos a rotinas, estratégias, 

regulamentos de trocas interpessoais em função de posições, papéis e 

intenções dos participantes; 

• Capacidade situacional: saberes e habilidades relativos a vários outros 

fatores que podem afetar, em uma comunidade e em circunstâncias dadas, 

as escolhas operadas pelos usuários da linguagem. 

Por fim, após a abordagem de tantos aspectos relacionados ao ato de ler, 

pode-se entender leitura como uma atividade sociocognitiva que requer habilidades 

sofisticadas de decodificação de signos com vistas à construção de sentidos. A 
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leitura é um movimento que aciona experiências passadas para fundamentar as 

novas, possibilita a interação entre o leitor e o autor, assim como do leitor com o 

mundo.  

 

2.3 – Leitura e escola 

 

Segundo Yunes (2002, p.55), “o advento da escrita continua indubitavelmente 

a reger a mentalidade das sociedades modernas [...]”. Essa concepção grafológica 

está consolidada inclusive em ditados populares como: “Palavras o vento leva” e 

“Vale o escrito”.  

A Educação Básica é o fundamento da aquisição de um patrimônio cognitivo-

cultural que tem como objetivo capacitar o indivíduo para inseri-lo no mundo do 

trabalho de modo produtivo (cf. LEAHY, 2006, p.12). O ensino de conhecimentos, 

habilidades e saberes necessários à vida, nessas sociedades, é de responsabilidade 

da instituição Escola. E o ensino de leitura está, aí, incluído.  

De acordo com Kramer (1999, p.104), nas últimas décadas o ensino de leitura 

e escrita tem recebido contribuições expressivas no que tange à produção teórica, 

mas ainda se vive em um contexto “duro” (no que se refere à prática de leitura nas 

escolas). Leahy (2006, p.17) reconhece a presença concreta da leitura no cotidiano 

social, no entanto, afirma que “embora a leitura coexista na sociedade urbana, ainda 

estamos longe de experimentar o exercício pleno de seu papel conscientizador [...]”. 

Coscarelli e Prazeres (2013, p. 106) interpretaram os resultados de avaliações 

sistêmicas em larga escala – SAEB e PISA – como indicadores de que “parte 

significativa dos alunos encontra-se em nível de leitura muito crítico, enquanto 

somente uma pequena porcentagem em nível adequado de desenvolvimento [...]”.  
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  O processo de aquisição da habilidade leitora tem início logo que o aluno 

ingressa na primeira etapa da Educação Básica. Desde muito cedo, a escola inicia o 

trabalho de leitura com a criança, mas percebe-se que ao longo desse trabalho, a 

escola acaba transmitindo ao aluno a ideia de que o ato de ler deve se tornar hábito. 

Por isso, a leitura, para muitos, associa-se ao conjunto de obrigações a serem 

cumpridas, recordando a expressão: lei dura, usada por Silva (1992, p.10), em vez 

de leitura.  

Como afirma Yunes (2002, p.15), a escolarização depende exclusivamente do 

domínio da escrita, pois, para a autora, a raiz da escola está na alfabetização. Por 

isso, é curioso perceber que, em uma tradição escolar que se realiza 

essencialmente por meio de leitura, despontem índices tão altos de analfabetismo 

funcional8. Solé (1998) considera que o problema do ensino de leitura nas escolas é 

a concepção que se tem do ato de ler. Coscarelli e Cafiero (2013) também 

comungam dessa mesma ideia, como posto no início deste capítulo, mas há de se 

pensar que para além do mundo das ideias está a realidade material. Leahy (2006, 

p.18-19) descreve aspectos da situação em que se encontram as bibliotecas de 

escolas públicas:  

• Acervos antiquados e desinteressantes para a clientela, em precárias 

condições de manuseio, geralmente doados por particulares, interessados 

mais em se desfazer de títulos obsoletos do que em contribuir com a 

formação de leitores; 

• Despreparo dos profissionais que atuam nas bibliotecas escolares, que quase 

sempre são professores em final de carreira ou afastados da sala de aula por 

motivos diversos; 
                                                           
8 A expressão analfabetismo funcional está sendo usada em oposição a letramento funcional, definido 
como comportamentos letrados cotidianos que a aprendizagem formal em contextos escolares não 
parece promover. (Soares, 1999, p.101) 
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• Falta de entrosamento entre a sala de aula e a sala de leitura/biblioteca, cujas 

atividades, quando existentes, se tratam de pesquisas solicitadas por 

professores ou recreação esporádica; 

• Falta de verba para aquisição de acervo adequado à clientela. Havendo 

verba, falta autonomia às unidades escolares para decidir de forma 

independente os títulos que interessam à sua comunidade; 

• Leitura obrigatória e uniforme para toda uma turma – prática opressora –  

ainda frequente nas salas de aula escolares.  

 Como se pode constatar, o ensino de leitura passa por problemas não só de 

ordem teórica, mas também prática. Contudo, enquanto não se instituem políticas 

públicas capazes de amenizar, quiçá sanar, tais dificuldades, o professor busca o 

aprimoramento de sua formação na ânsia de solucionar os problemas relativos ao 

trabalho escolar. No entanto, esses profissionais ainda se deparam com outros 

entraves: a falta ou a incompatibilidade de horário livre para frequentar cursos 

oferecidos em universidades ou em outras instituições, e o custo elevado de livros 

destinados à formação pedagógica.   

É nesse contexto que se destacam as revistas educacionais, materiais de fácil 

acesso para a divulgação de saberes e de práticas docentes. Entretanto, não se 

pode ignorar o fato de que o próprio gênero revista possui características próprias 

que a distinguem do gênero livro. Além disso, as revistas educacionais encontram-

se marcadas pelo discurso da comunicação e, consequentemente, devido às 

exigências para a circulação lucrativa no mercado, estão sujeitas ao discurso 

midiático.  
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 3 – ANÁLISE DOS TEXTOS SELECIONADOS 
PUBLICADOS PELA REVISTA NOVA ESCOLA QUE 
VERSAM SOBRE LEITURA 

 

Na presente pesquisa, pretende-se apresentar uma análise qualitativa das 

matérias selecionadas da revista Nova Escola que tratam do ensino de leitura na 

Educação Básica.  Com o objetivo de oferecer uma amostragem recente da 

veiculação da revista, o corpus selecionado é composto por edições que 

compreendem os anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.  

A Análise Semiolinguística do Discurso, proposta por Patrick Charaudeau, 

constitui-se como a teoria-base para a análise do contrato de comunicação que a 

revista estabelece com o seu destinatário – o leitor professor.  

As concepções de leitura utilizadas como referencial para esta pesquisa 

provêm de áreas variadas, porém, todas de acordo com a relevância para o atual 

estudo e em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa – documento oficial de orientação para o trabalho com a língua materna.  

O corpus desta pesquisa foi inteiramente pesquisado e coletado pela internet, 

uma vez que o site da revista mantém disponíveis as edições mensais de Nova 

Escola e também as edições especiais publicadas desde 2006. Além disso, através 

do site se pode ter acesso a outros materiais produzidos pela editora, como vídeos, 

entrevistas, álbum de fotos de projetos aplicados em escolas, agenda de eventos 

para professores, jogos educativos disponíveis on line para cada disciplina curricular 

e testes para avaliar o perfil profissional, assim como o conhecimento de temas 

diversos. Portanto, apesar de não ser objeto desta pesquisa a análise dos recursos 

virtuais que o site da revista oferece, o acesso a essas informações contribui para a 
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formulação do ponto de vista do analista sobre a revista, uma vez que podem servir 

como fonte de pesquisa. É possível, portanto, ler a mesma matéria publicada na 

edição impressa através do site, com exceção do título que, às vezes, sofre alguma 

alteração. Vale ressaltar que a configuração do espaço redacional e icônico do site é 

diferente da revista impressa, já que se trata de suportes distintos. O tamanho e a 

localização das fotografias são ajustados aos padrões das páginas na internet, mas, 

na revista, algumas fotografias ocupam uma página inteira.  

 

Figura 1: Modelo da revista impressa 

 

 

 

 
Fonte: MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova Escola, Ano XXV, nº 234, p.48-58, ago. 
2000.  
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Figura 2: Modelo da revista no site da editora9 

 

 

Fonte: MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer! Nova Escola, São Paulo, n. 234, ago., 2010. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/literatura-muito-prazer-
584195.shtml>. Acesso em 03/01/2014. 

 

O critério utilizado para a seleção do corpus foi o tema leitura. É importante 

ressaltar que a leitura está sendo abordada, nesta pesquisa, enquanto atividade 

linguística, portanto não são especificados tipos de leitura de acordo com gêneros 

determinados.  Os textos para análise pertencem aos gêneros artigo de análise e 

reportagem, publicados nas seções Sala de Aula – sob as rubricas Língua 

Portuguesa e Educação Infantil –, e Políticas Públicas.  

Segundo Charaudeau (2010, p.234), “[...] é sempre difícil proceder a uma 

classificação das formas textuais e operar uma tipologia dos gêneros jornalísticos 
                                                           
9 “Gente que educa” é o logotipo do site administrado pela Fundação Victor Civita. Para acessar o site 
é necessário se cadastrar, dessa forma, o internauta pode ter acesso aos planos de aula e sugestões 
pedagógicas desenvolvidas pela fundação e, também, pelos próprios usuários do site.  
Disponível em: <http://www.gentequeeduca.org.br/termos-de-uso>. Acesso em 18/03/2015.  
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[...]”. Portanto, a categorização dos textos selecionados para esta pesquisa foi 

realizada a partir das variáveis identificadas, nos textos analisados, interpretadas à 

luz da tipologia dos textos de informação midiática proposta por Charaudeau (2010, 

p.208). Dessa forma, os textos pertencentes ao gênero artigo de análise foram 

classificados, prioritariamente, em virtude da finalidade a qual se destinam. Percebe-

se que esses textos se propõem à discussão de um problema educacional, ou seja, 

de um acontecimento do mundo a descrever e a comentar, que a instância midiática 

transforma em fato relatado. Nesses casos, as visadas de informação e de incitação 

são predominantes. Ademais, está o modo de organização delocutivo do discurso, 

que determina as escolhas lexicais que compõem o texto, as modalizações, as 

citações de autoridades e de dados estatísticos.  

Na figura 3, por exemplo, o jornalista se distancia do fato relatado ao 

organizar seu discurso de modo delocutivo: “Muitos estão na escola há anos [...]”. A 

modalização em “podem ser consideradas analfabetas” também confere 

impessoalidade ao texto, pois o jornalista não se responsabiliza pelo julgamento do 

fato, uma vez que lança mão de um dado estatístico. As escolhas lexicais, por outro 

lado, revelam o ponto de vista do jornalista, já que manifestam certa subjetividade, 

como na seguinte qualificação: “grave problema”. Conforme Charaudeau (op. cit., 

p.183) explica, esse fenômeno é próprio do discurso jornalístico e contribui para a 

formação da opinião do leitor.  
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Figura 3: Texto 8 do corpus – Artigo de análise 

 

 

Os textos classificados como reportagens se destinam à transmissão de um 

saber a partir de uma experiência vivida ou de um conhecimento sistematizado, por 

isso esses textos foram publicados na seção Sala de aula, um espaço próprio para 

tratar de problemas concernentes a cada disciplina do currículo, individualmente. 

Nos textos selecionados para esta pesquisa, percebeu-se que a organização do 

discurso combina, predominantemente, os modos delocutivo e alocutivo, já que 

somente no texto 13 houve a ocorrência do modo de organização elocutivo. Essa 

estratégia causa, no leitor, a sensação de proximidade da revista, sem que o 

organismo de informação perca a credibilidade. As visadas de prescrição e de 
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instrução se tornam evidentes, é possível percebê-las não só implicitamente no 

corpo das reportagens, mas também nos comentários que acompanham os títulos, 

de forma explícita.  

A visada de prescrição, segundo Charaudeau (2004, p.23), exige que o 

enunciador tenha autoridade para sancionar, portanto, subentende-se que essa 

autoridade é conferida por alguma instância superior e/ou legítima. Ao se afirmar, 

nesta pesquisa, que a revista Nova Escola possui também uma visada de prescrição 

em sua intencionalidade psicossociodiscursiva, está sendo considerado o nível 

discursivo em que a revista encena o seu dizer. Como foi constatado, Nova Escola 

recebe incentivo governamental para a sua produção e circulação, além de integrar 

a lista de periódicos da CAPES, com isso, a revista consegue alcançar um público 

leitor bastante numeroso e receptivo às suas sugestões, considerando-a, muitas 

vezes, como um referencial pedagógico. Percebe-se que esses fatores chancelam a 

autoridade da revista, tornando-a apta a prescrever o trabalho docente, e a se 

intitular como “a revista do professor”.  A visada de prescrição de Nova Escola 

também deixa marcas no nível situacional, como se verá nas análises a seguir.  

Na figura 4, o modo alocutivo aparece explicitamente na interpelação com a 

qual a revista se dirige ao leitor-professor, tanto no comentário do título quanto no 

corpo da reportagem, como nos verbos imperativos destacados: “Aprenda”, 

“Imagine-se” e “Lembrou-se”. O enunciado “Aprenda como trabalhar o tema [...]” 

revela as visadas de instrução e de prescrição da revista. É possível perceber 

também um grau de engajamento maior do jornalista, ao utilizar o advérbio 

“felizmente” para qualificar o fato relatado na reportagem. 
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Figura 4: Texto 14 do corpus - Reportagem 

 

  

De acordo com Charaudeau (2010, p. 234), a dramatização é o recurso de 

que a imprensa midiática faz uso para atingir o maior número de consumidores de 

informação, já que os organismos de informação encontram-se em situação de 

concorrência. Para não correr o risco da perda de credibilidade, a instância midiática 

deve proceder a uma encenação sutil, baseando-se, ao mesmo tempo, em apelos 

emocionais socialmente aceitos e no universo de crenças que circulam na 

comunidade para a qual se dirige. A revista Nova Escola, como se verá mais 

detalhadamente adiante, recorre, principalmente, ao uso excessivo de fotografias 

para sensibilização dos leitores e às representações pedagógicas. Na figura 4, por 

exemplo, o enunciado do comentário abaixo do título: “O tempo de pedir 

classificação de frases descontextualizadas ficou para trás”, sugere que o professor 

deva aprimorar o seu conhecimento metodológico. No campo educacional, a 
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representação da atualização do professor é bastante exigida dentro e fora da 

escola. Em seguida, a revista sugere ao leitor-professor o aprendizado desse saber, 

tão caro à sua atuação, de forma injuntiva através do verbo “Aprenda”. Enunciações 

alocutivas como essa não são comuns em textos científicos, mas são bastante 

usadas em discursos midiáticos como estratégia de captação do leitor.  

Abaixo, segue um quadro ilustrativo referente ao corpus da pesquisa, 

organizado de acordo com as categorizações correspondentes: 
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Quadro 7: Categorização do corpus da pesquisa10 

Identificação 

do corpus 
Seção / rubrica 

Gênero 

Textual 

 

Referências bibliográficas 

das edições digitalizadas 

 

Título 
original 

publicado 

em edição 
impressa 

 

Texto 1 
Formação 

Pedagógica/Políticas 
Públicas 

Artigo 

de 

análise 

RATIER, Rodrigo. O desafio de ler e compreender em 
todas as disciplinas. Nova Escola, São Paulo, n. 031, 
Edição Especial, jan. 2010. Disponivel em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-
continuada/desafio-ler-compreender-todas-disciplinas-
525311.shtml>. Acesso em: 02/01/2014. 

Não houve 
alteração. 

Texto 2 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

Reportagem 

MIRANDA, Sérgio. Explorar a diversidade, priorizando 
gêneros literários e opinativos. Nova Escola, São Paulo, 
n. 031, Edição Especial, jan., 2010. Disponivel em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-
portuguesa/pratica-pedagogica/explorar-diversidade-
priorizando-generos-literarios-opinativos-526651.shtml>. 
Acesso em: 08/03/2014. 

Não houve 
alteração. 

                                                           
10

 Quadro elaborado pela própria autora da pesquisa para fins didáticos. 
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Texto 3 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

Reportagem 

MOÇO, Anderson. Como trabalhar as definições de 
literatura em sala de aula. Nova Escola, São Paulo, n. 
233, jun/jul., 2010. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-
portuguesa/pratica-pedagogica/como-trabalhar-definicoes-
literatura-sala-aula-conceito-567817.shtml>. Acesso em 
03/01/2014. 

Definições 
valiosas 

Texto 4 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

Reportagem 

MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova Escola, 
São Paulo, n. 234, ago., 2010. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-
portuguesa/pratica-pedagogica/literatura-muito-prazer-
584195.shtml>. Acesso em 03/01/2014. 

Não houve 
alteração. 

Texto 5 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

Reportagem 

 

MOÇO, Anderson. Alfabetização: 6 práticas essenciais. 
Nova Escola, São Paulo, n. 239, fev., 2011. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-
portuguesa/alfabetizacao-inicial/alfabetizacao-6-praticas-
essenciais-letramento-618025.shtml>. Acesso em: 
13/01/2014. 

6 práticas 
essenciais na 
alfabetização 

Texto 6 

 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

Reportagem 

CALHADO, Cyntia. Ler por prazer no ritmo do cordel. 
Nova Escola, São Paulo, n. 243, jun./jul., 2011. 
Disponível em: < 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/ler-prazer-
ritmo-cordel-636143.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

Não houve 
alteração. 
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Texto 7 

Sala de aula/ Língua 
Portuguesa 

 

 

Reportagem 

VICHESSI, Beatriz; KALENA, Fernanda. Como ensinar os 
alunos a ler o jornal com olhar crítico. Nova Escola, São 
Paulo, n. 245, set., 2011. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-
ensinar-alunos-ler-jornal-olhar-critico-643084.shtml>. 
Acesso em: 03/01/2011. 

Ler jornal com 
um olhar 

crítico 

Texto 8 
Políticas 

Públicas 

Artigo 

de 

análise 

SALLA, Fernanda. Analfabetismo do 6º ao 9º ano. Como 
resolver? Nova Escola, São Paulo, n. 250, mar., 2012. 
Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-
2/analfabetismo-6o-ao-9o-ano-como-resolver-
680763.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

Basta de 
analfabetismo 

Texto 9 
Sala 

de aula/ Alfabetização 
Reportagem 

FERNANDES, Elisângela. Alfabetização: como trabalhar 
linguagem e reflexão sobre o sistema juntos. Nova 
Escola, São Paulo, n. 251, abr, 2012. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-
1/alfabetizacao-como-trabalhar-linguagem-reflexao-
sistema-juntos-683013.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

Combinação 
perfeita 

Texto 10 

Sala 

de aula/ Educação 

Infantil 

Reportagem 

SCAPATICIO, Márcia; VICHESSI, Beatriz. Ler é diferente 
de contar história. Nova Escola, São Paulo, n. 251, abr, 
2012. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/ler-
diferente-contar-historias-683010.shtml>. Acesso em: 
03/01/2014. 

Não houve 
alteração. 
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Texto 11 
Políticas 

Públicas 

Artigo 

de 

análise 

FERNANDES, Elisângela. Bibliotecas escolares: livros 
tão, tão distantes das mãos dos alunos. Nova Escola, 
São Paulo, n. 252, maio, 2012. Disponível em: < 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-
publicas/bibliotecas-escolares-livros-tao-tao-distantes-
maos-alunos-687661.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

Livros tão, tão 
distantes das 

mãos dos 
alunos 

 

Texto 12 

Sala 

de aula/ Educação 

Infantil 

 

Reportagem 

SALLA, Fernanda. É livro ou brinquedo? Nova Escola, 
São Paulo, n. 253, jun/jul, 2012. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/livro-
ou-brinquedo-690612.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

 

Não houve 
alteração. 

Texto 13 
Políticas 
Públicas 

Artigo 
de 

análise 

FERNANDES, Elisângela. Analfabetismo: dez anos 
depois, não saímos do lugar. Nova Escola, São Paulo, n. 
254, ago, 2012. Disponível em: < 
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-
publicas/analfabetismo-dez-anos-depois-nao-saimos-
lugar-697865.shtml>.  Acesso em: 03/01/2014. 

Não houve 
alteração. 

 
 
 
 

Texto 14 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

FERNANDES, Elisângela. Gramática a favor da leitura e 
da escrita. Nova Escola, São Paulo, n. 254, ago, 2012. 
Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-
2/gramatica-favor-leitura-escrita-lingua-portugues-
697700.shtml>. Acesso em: 03/01/2014. 

Não houve 
alteração. 
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Texto 15 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

SANTOMAURO, Beatriz. Como fazer análise das 
características do personagem. Nova Escola, São Paulo, 
n. 257, nov, 2012. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-
fazer-analise-caracteristicas-personagem-721704.shtml>. 
Acesso em 03/01/2014. 

Sua 
excelência, o 
personagem 

Texto 16 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

FERNANDES, Elisângela. Bons leitores, bons escritores. 
Nova Escola, São Paulo, n. 261, abr., 2013. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/bons-
leitores-bons-escritores-744303.shtml>. Acesso em: 
02/01/2014. 

Não houve 
alteração. 

Texto 17 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

CAMILO, Camila. Clarice pergunta, as crianças 
respondem. Nova Escola, São Paulo, n. 267, nov., 2013. 
Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/clarice-
pergunta-criancas-respondem-lispector-texto-leitura-
770996.shtml>. Acesso em: 02/01/2014. 

Não houve 
alteração. 

Texto 18 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

VICHESSI, Beatriz. Como trabalhar “A Metamorfose”, de 
Franz Kafka, em sala de aula. Nova Escola. São Paulo, 
n. 271, abr., 2014. Disponível em: < 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-
trabalhar-metamorfose-franz-kafka-sala-aula-literatura-
786485.shtml>.  Acesso em 20/12/2014. 

“O 
personagem 

virou um 
inseto. Que 

nojo!” 
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Texto 19 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

WINKEL, Sophia; NICOLIELO, Bruna. Leitura e escrita de 
lenga-lenga na alfabetização. Nova Escola. São Paulo, n. 
276, out., 2014. Disponível em: < 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/leitura-
escrita-lenga-lenga-alfabetizacao-texto-escrita-
819220.shtml#ad-image-0>.  Acesso em 20/12/2014. 

Esta lenga-
lenga não é 
enrolação 

Texto 20 
Sala de aula/ Língua 

Portuguesa 
Reportagem 

WINKEL, Sophia; NICOLIELO, Bruna. A literatura africana 
pede passagem. Nova Escola. São Paulo, n. 278, dez. 
2014/jan., 2015. Disponível em: < 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/literatura-
africana-pede-passagem-africa-conto-823340.shtml>.  
Acesso em 20/12/2014. 

Não houve 
alteração. 
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Entretanto, antes de iniciar efetivamente as investigações, é necessário 

conhecer o objeto de estudo desta pesquisa, para que se compreenda o 

comportamento discursivo da revista e as consequências provenientes do 

posicionamento (ou da falta de) para o ensino de leitura. 

 

3.1 – A revista Nova Escola 

 

Segundo Silveira (2006, p.4), o gênero revista surge, no Brasil, a partir de 

1812, com a publicação da revista As Variedades ou Ensaios de Literatura. Ramos 

(2009, p.38) afirma que, ao final do século XIX, ainda não existia separação nítida 

entre revistas que se direcionavam a um público restrito e revistas destinadas a um 

público variado e de ampla divulgação.  Aos poucos um movimento de segmentação 

foi tomando força, as editoras perceberam que especializar-se em temas 

determinados era mais lucrativo, por isso as revistas se tornaram segmentadas em 

nichos. Entretanto, segundo Silva (2009, p. 22), foi somente a partir dos anos 

noventa que a mídia de segmentação cresceu com mais intensidade no Brasil, 

causando inclusive impacto no mercado publicitário, devido aos anúncios 

direcionados.  

Segundo Rabaça e Barbosa (1978, p.411) o termo revista se define como: 

Publicação periódica que trata de assuntos de interesse geral ou 
relacionados a uma determinada atividade ou ramo do conhecimento 
(literatura, ciência, comércio, política etc.). Produzida em forma de brochura, 
a revista apresenta-se geralmente em formato menor do que o jornal, maior 
número de páginas e capa colorida, em papel mais encorpado. Veículo 
impresso de comunicação e propaganda, quase sempre ilustrado, que 
atinge a um público determinado de acordo com suas características 
específicas e sua linha editorial (...). Os gêneros mais comuns de revistas 
dirigidas ao grande público (ou a faixas determinadas desse grande público) 
são: as noticiosas, as de interesse geral, as masculinas, as femininas, de 
moda, de fotonovela, as infanto-juvenis, de histórias em quadrinhos (gibis), 
de esportes, de automobilismo etc. 
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Publicada pela Fundação Victor Civita, associada ao grupo Abril, a revista 

Nova Escola destaca-se enquanto mídia segmentada desde a sua criação. Lançada 

no mercado editorial em março de 1986, a revista já contava com um subsídio 

significativo do governo federal, correspondente a 70% do custeio de sua produção.  

Apesar de o benefício não ter vigorado na época da presidência de Fernando Collor 

de Mello, um novo acordo foi selado entre o MEC e a editora Abril no governo 

posterior, o de Fernando Henrique Cardoso, o que elevou o número de suas 

tiragens, já que a revista deveria ser distribuída, gratuitamente, em escolas públicas. 

Além disso, Nova Escola continuou sendo comercializada em bancas de jornal e 

através de assinaturas anuais. Atualmente, está disponibilizada no portal de 

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), denominado “O portal brasileiro de informação científica”11. 

 Entretanto, durante os anos 1972 e 1974, a editora já havia dado os 

primeiros passos no mercado editorial pedagógico, com a circulação da revista 

Escola. Segundo Rosenberg et al. (1979), a curta existência do periódico se deve a 

um conjunto de fatores, dentre os quais podem ser citados a falta de estrutura do 

departamento de vendas da revista, que não conseguia atender a todos os 

consumidores, e a desorganização dos correios, na época. Foi a partir de então que 

a revista começou a ser comercializada em bancas de jornal, mas, para isso, antes 

teve de passar por um processo de reestruturação gráfica, para que pudesse 

despertar o interesse do consumidor e concorrer com as outras publicações. Como a 

revista ainda não possuía incentivo governamental, nem investimento de 

anunciantes, as despesas superaram o lucro do negócio e a revista faliu. 

                                                           
11 Disponível em:< http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em 24/01/2014. 
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Podem-se depreender algumas semelhanças entre a revista Escola e a sua 

contemporânea, como a publicação mensal e o objetivo de melhorar a educação 

brasileira. Porém, o que determinou o destino feliz de Nova Escola em oposição ao 

da revista Escola, foi a sensibilidade de seus editores ao identificar as necessidades 

do leitor e adaptar a revista a essas demandas.  

Logo que surgiu, após o regime militar, na década de 1980, o país transitava 

entre a opressão de um regime ditatorial e a democracia. Segundo Silveira (2006, p. 

36), pairava sobre os brasileiros um sentimento nacionalista e a expectativa de uma 

nova sociedade, na qual a educação teria um papel fundamental na construção de 

um mundo novo. Segundo Ramos (2009, p. 52), nessa época, a revista dedicou-se à 

publicação das inovações que se opunham às políticas educacionais do regime 

militar. Mais tarde, na década de 1990, Nova Escola voltou-se para as 

reestruturações curriculares implementadas na época, principalmente pela nova lei 

de diretrizes e bases da educação (LDB 9394/96).   

De acordo com Catani (1996, p.117), as revistas pedagógicas “constituem 

uma instância privilegiada para apreensão dos modos de funcionamento do campo 

educacional enquanto fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o 

aperfeiçoamento das práticas docentes [...]”. Contudo, essa forma de apreensão 

citada pela autora é vista diferentemente por outros pesquisadores: 

A imprensa pedagógica congrega formas de interação com o leitor, de 
forma que o diálogo entre os dois permite a institucionalização de saberes e 
ideias que se encontram latentes no contexto cronológico apresentam-se 
como dispositivos da governabilidade, cujos discursos encontram-se 
vinculados à perspectiva econômica, política, social e cultural vigentes. 
(SILVA, 2009, p.19) 

 

Para Silva (op. cit., p.20), “pode-se dizer que as publicações das revistas 

pedagógicas são veículos eficientes para concluir os mecanismos existentes que 

dão sustentação ao modelo de educação previsto pelas reformas educacionais”. A 
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Nova Escola, segundo Ramos (2009, p. 109), é o “canal de divulgação das 

orientações curriculares elaboradas pelo Estado”, condição assumida desde a sua 

criação, devido ao vínculo financeiro que a liga ao governo. 

De acordo com as informações mais recentes, publicadas no site de 

publicidade da editora Abril, entre janeiro e junho de 2013, a revista possuía em 

média 30.020 consumidores avulsos e 379.916 assinantes12.  Segundo Ramos 

(2009), Nova Escola tornou-se a segunda revista mais vendida no país, ficando atrás 

somente da revista Veja, outra publicação da editora Abril. Vale destacar que não se 

pode determinar com exatidão o número de leitores da revista, já que os dados se 

referem apenas aos que oficialmente a leem. De acordo com Silveira (2006), estima-

se que Nova Escola atinja 80% dos professores de Educação Básica. 

Nova Escola é um periódico educacional escrito por jornalistas e destinado 

aos professores da Educação Básica, por isso a revista conjuga especificidades do 

texto jornalístico à linguagem pedagógica, além disso, as questões referentes à 

Educação são abordadas por meio de estratégias que visam à credibilidade e à 

captação.  

Ao se observar o formato gráfico da referida revista, percebem-se 

características que não se assemelham ao perfil de periódicos educacionais: além 

do design e da diagramação, próprios de revistas de informação geral, segundo 

Frade (2011), há diferenças significativas também quanto aos gêneros textuais e à 

linguagem usados para compor as matérias de Nova Escola, que possibilitam uma 

localização e uma leitura tão rápidas quanto as pretendidas pelas revistas de 

informação.  

                                                           
12 Disponível em: <http://publicidade.abril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais>. 
Acesso em 13/01/2015. 
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Em relação ao ensino de leitura, observam-se concepções conflitantes sendo 

abordadas pela revista, algumas vezes na mesma matéria; Nova Escola parece, 

ainda, recorrer mais a saberes de crenças que a saberes de conhecimento ao fazer 

sugestões pedagógicas. De acordo com Lagoa (apud FRADE, 2011, p. 108), a 

narrativa da revista Nova Escola durante muito tempo andava em círculos.  A partir 

de contribuições dos profissionais de educação e de especialistas da academia em 

suas matérias, a revista começou a acertar seus passos.  

Sem dúvida, a presença do professor na revista pedagógica, enquanto leitor 
que interage e participa da criação dos textos, a circulação de informações 
sobre as teorias e práticas pedagógicas e a divulgação de novas propostas 
fazem dos periódicos um campo rico para a solidificação de ideias. (SILVA, 
2009, p. 20) 

 

Atualmente, a equipe que compõe o expediente da revista é liderada pela 

jornalista Maggi Krause, graduada pela ECA/USP. Krause assumiu em 2012 o 

comando das publicações da Fundação Victor Civita: as revistas Nova Escola e 

Gestão Escolar, e seus respectivos sites. Como se trata de um periódico destinado à 

educação, há uma coordenadora pedagógica integrando a equipe de produção da 

revista: a professora universitária Regina Lúcia Poppa Scarpa. Regina Scarpa 

graduou-se em psicologia pela PUC-SP, cursou Mestrado em Educação pela USP e, 

hoje, é doutoranda em Educação nessa mesma instituição. Os outros integrantes da 

equipe, responsáveis tanto pela edição impressa quanto pela digital são as 

jornalistas Beatriz Vichessi e Elisa Meirelles, que ocupam o cargo de editoras; Bruna 

Nicolielo e Fernanda Salla, que trabalham como editoras-assistentes, e as 

repórteres Anna Rachel Ferreira e Camila Camilo.   

Há algum tempo, a editora Abril tem publicado dez edições da revista Nova 

Escola por ano: uma a cada mês, com exceção dos meses janeiro, fevereiro, junho e 

julho, nos quais é editado um volume bimestral, devido ao período de férias e de 
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recesso dos professores. A revista é constituída de seções e rubricas permanentes, 

mas que sofrem modificações com o passar do tempo para atender à demanda do 

público. Apenas algumas seções não são publicadas regularmente nas edições 

mensais. Dentre as seções recorrentes estão as seguintes: 

• Sala de Aula (reportagens sobre todas as matérias do currículo escolar 

obrigatório); 

• Neury responde (Neurilene Martins é doutora em Educação e professora 

universitária, responde perguntas enviadas por leitores sobre temas variados 

referentes à sala de aula); 

• Orgulho de ter professor (depoimento de artistas, atletas, empresários etc. 

sobre suas próprias memórias em relação a um professor);  

• Políticas públicas (espaço destinado à divulgação e à discussão das medidas 

governamentais em relação à educação); 

• E agora, Telma? (Telma Vinha é professora de Psicologia Educacional da 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas e, 

atualmente, responde dúvidas sobre comportamento na revista); 

• Fala Mestre! (entrevista a algum pedagogo ou pesquisador de outras áreas 

da Educação); 

• Autorretrato (reportagem sobre alguma prática educacional bem-sucedida); 

• Artigo (produções acadêmicas de professores-pesquisadores renomados); 

• Em dia / Notícias da Educação; 

• Estante / Indicação de livros e 

• Educação em debate (discussão de temas polêmicos da atualidade). 

Ramos (2009, p. 21) considera Nova Escola um “artefato simbólico da cultura 

midiática”, uma vez que a revista é pensada, formatada, editada e lida sob uma 
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configuração histórico-cultural específica. Além disso, a autora ressalta que algumas 

características da “indústria cultural”, conceito descrito por Adorno e Horkheimer 

(apud RAMOS, 2009. p.22), podem ser reconhecidas na forma como os produtos da 

cultura midiática são apresentados. Dentre os citados pela autora, destacam-se os 

seguintes:  

• O sistema de organização da criação e da circulação que segue uma 

perspectiva fabril; 

• O lucro financeiro é concebido como o principal critério que rege a produção;  

• A cultura é disseminada pelos grupos que detêm poder simbólico-político-

econômico; 

• A sedução é a principal estratégia de captação do público-alvo, em detrimento 

da argumentação.   

A revista Nova Escola, enquanto mídia segmentada, também tem de se 

submeter a algumas normas de produção. Dentre as principais, destaca-se a 

reconstituição de elementos que compõem a sua identidade: desde o design até as 

temáticas abordadas, em um movimento constante de atualização, para atender ao 

público leitor. No caso da revista em questão, essa característica está ligada às 

medidas político-pedagógicas impostas ao sistema educacional pelos órgãos 

governamentais responsáveis, em virtude do acordo que a editora Abril mantém com 

o Ministério de Educação (MEC).  

Contudo, ainda que a revista tenha como um de seus propósitos a 

propagação de medidas governamentais, não é comum perceber um 

posicionamento político pedagógico nas edições da revista, uma vez que alguns 

temas são abordados sob diferentes perspectivas, às vezes em uma mesma 

matéria, como se verá adiante. Segundo Frade (2011, p.119), “nas revistas de 
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Educação, mesmo que pareça implícito o compromisso com a verdade, é esperada 

uma tomada de posição”.  

 

3.2 – O Contrato de Comunicação Midiático firmado pela revista 
Nova Escola com o leitor-professor 

 

A situação de comunicação em que se encontram a revista Nova Escola e 

seus leitores, segundo Charaudeau (2005), configura-se sob o modelo de 

monolocução, ou seja, os parceiros estão ligados por um contrato de troca 

postergada.  

 Enquanto instância de produção, percebe-se que a revista Nova Escola 

seleciona, proeminentemente, quatro visadas combinadas em pares. Ora articula a 

visada de informação à de incitação, semelhante ao contrato midiático, para fazer o 

leitor crer não só na sua versão de fatos, mas também que isso é importante para 

ele; ora a de instrução à de prescrição, para ditar-lhe o que deverá saber e fazer.  

 No texto 14 do corpus, por exemplo, a primeira frase do comentário, situado 

abaixo do título, sugere a combinação das visadas de informação à de incitação. Já 

a segunda frase sugere a combinação entre as visadas de prescrição e de instrução.  

Figura 5: Texto 14 do corpus – Visadas discursivas 
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 Enquanto instância produtora, assim como ocorre em todo contrato de 

comunicação midiático, não há como definir os sujeitos responsáveis por assumir as 

posições de comunicante e de enunciador, embora todas as matérias publicadas 

pela revista sejam assinadas por um jornalista.  Por isso, considera-se que a revista 

Nova Escola ocupe as duas posições no polo de produção, tanto a de sujeito 

comunicante como a de sujeito enunciador, tornando-se, assim, uma instância 

midiática.  

 Quanto à identidade da instância de recepção, segundo Ramos (2009), a 

revista Nova Escola visa um público-receptor composto por professores do Ensino 

Fundamental, das redes públicas e particulares de ensino, além de diretores, 

orientadores educacionais e estudantes de pedagogia ou de cursos de licenciaturas. 

Entretanto, o destinatário-alvo acaba sendo o leitor-médio, identificado como aquele 

professor que se considera atrasado, com déficit de conhecimento, formação e 

atualização, incapaz de compreender o currículo escolar e o que se espera dele 

enquanto profissional, mas competente o suficiente para compreender o que está 

sendo veiculado pela revista.  

Figura 6: Texto 4 do corpus – Modo alocutivo de discurso 
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A interpelação da revista ao professor logo no título da reportagem do texto 4 

requer, no mínimo, bom senso ético. Considerando o público-receptor da revista – 

professores do Ensino Fundamental, diretores, orientadores educacionais e 

estudantes de pedagogia –, o enunciado escolhido para apresentação da 

reportagem sugere certa desqualificação em relação ao próprio campo de saber 

desses profissionais. 

O comportamento alocutivo expresso pela injunção do imperativo “Conheça” 

revela a relação de força entre a revista, enquanto instância midiática, e o seu 

destinatário-alvo; pois se subentende que a revista domina um conhecimento que o 

professor não possui. A visada de instrução pode ser, nitidamente, percebida no 

enunciado “Conheça, passo a passo, os caminhos para ir além dos resumos e 

questionários de leitura e incentivar na garotada o gosto pelas obras literárias [...]”. 

Já a visada de prescrição pode ser verificada na expressão “passo a passo”.  Dessa 

forma, a revista também contribui para construir uma representação do professor 

contrária aquela que a própria função que exerce exigiria.  

Esses recursos podem ser encontrados também em outras edições da 

revista: 

Figura 7: Texto 17 do corpus – Modo alocutivo de discurso 
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Figura 8: Texto 6 do corpus – Modo alocutivo de discurso 

 

 

 

 A organização da superfície textual das reportagens publicadas na seção Sala 

de aula segue uma padronização. O corpo da reportagem é precedido de um título, 

redigido em destaque, e de um comentário localizado abaixo desse. Em seguida, há 

o nome do jornalista que escreveu a matéria, registrado com menos destaque. O 

corpo da reportagem, por sua vez, ocupa maior parte da diagramação, mas divide o 

espaço com imagens e com fotografias, que ora retratam atividades sendo 

desenvolvidas nas escolas onde as reportagens são feitas, ora representam de 

modo ficcional o que está sendo sugerido pela revista.   
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Figura 9: Texto 20 do corpus – Imagens em reportagens 
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Figura 10: Texto 3 do corpus – Fotografias em reportagens 
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 É importante salientar que há fotografias em todas as reportagens dessa 

seção. Esse é um traço característico das revistas de informação geral, como o 

afirma Frade (2011), e pode ser entendido como uma estratégia de captação do 

leitor por meio da mobilização de sensações afetivas, já que as fotografias são, em 

sua maioria, imagens de crianças e o público-alvo da revista Nova Escola é 

massivamente feminino, como se pode ver no gráfico abaixo, publicado no próprio 

site da editora Abril: 

 

Figura 11: Gráfico de gênero dos leitores da revista Nova Escola 

  

Fonte: http://publicidade.abril.com.br/marcas/novaescola/revista/informacoes-gerais 

  

 Ramos (2009, p.85) afirma que as mulheres compunham a maior parte do 

público-leitor desde que as revistas começaram a ser comercializadas. Os fatores 

socioculturais explicam essa irregularidade atribuindo ao ócio feminino a 

responsabilidade pelo sucesso das revistas. No campo de mídias segmentadas 

destinadas à Educação, Nova Escola não poderia ignorar o fato de que a função de 
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professor sempre foi mais exercida por mulheres. Os dados estatísticos coletados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

produzidos com base nos resultados do censo escolar da Educação Básica em 

2007, ainda demonstram a hegemonia feminina no campo da Educação: 

 

Figura 12: Gráfico de gênero dos professores da Educação Básica em 2007 

 

 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/estudoprofessor.pdf 

 
  

 Para Ramos (2009, p.), a revista Nova Escola é pensada e produzida para ser 

lida por mulheres, da mesma forma que as revistas femininas são escritas para 

ajudar a mulher em situações difíceis como o relacionamento conjugal, a educação 

dos filhos,  o controle de natalidade, doenças, ou mesmo quando dão dicas de 

decoração, vestuário etc. Nova Escola também oferece dicas e sugestões para o 
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trabalho em sala de aula, como nos textos 19 e 20 do corpus, por exemplo.  Dessa 

forma, se justifica o uso de imagens13 que remetem ao “universo feminino”, como 

estratégia de identificação a serviço da captação.  

Figura 13: Texto 4 do corpus – Imagens do universo feminino 

  

 

Figura 14: Texto 4 do corpus – Imagens do universo feminino 

 

                                                           
13 As imagens das figuras 13 e 14, utilizadas como exemplo, foram coletadas da revista impressa, 
para uma melhor visualização dessa estratégia. 
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 Santos e Orge (2010, p. 273-274), em seu estudo acerca dos efeitos 

causados pelo uso da revista Nova Escola em formações continuadas, afirmam que 

a associação entre imagens e texto nas reportagens da revista contribui de forma 

significativa para a construção de representações: 

Nesse sentido Nova Escola caracteriza-se principalmente pela evidência 
que dá, em suas seções e reportagens, às posições e às ações 
desenvolvidas pelo professor brasileiro de escolas públicas no ambiente 
escolar. A propósito dessa evidência, vale acrescentar que uma 
característica bastante peculiar da revista é a importância dada às imagens 
como recurso de significação dos enunciados. Nas reportagens, por 
exemplo, as imagens são priorizadas, não só porque ocupam um bom 
espaço na superfície dos textos, sobretudo porque elas são essenciais na 
difusão de saberes e na construção de novas representações do ensino-
aprendizagem a partir desses saberes. 

  

 A mecânica do dispositivo argumentativo da revista se constrói a partir de 

uma proposta sobre o mundo que se baseia em um acontecimento a ser relatado. 

Com a finalidade de persuadir o leitor, a revista lança mão de estratégias como a 

citação de falas de especialistas ou de testemunhos. A citação de especialistas é um 

recurso muito recorrente na revista, está presente em todas as reportagens 

analisadas. O argumento de autoridade é um recurso muito eficaz para justificar ou 

provar uma proposição, como afirma Perelman (1996, p. 348): “o argumento de 

prestígio mais nitidamente caracterizado é o argumento de autoridade, o qual utiliza 

atos ou juízo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova a 

favor de uma tese”. 

Essas estratégias usadas pela Nova Escola se justificam porque a revista é 

escrita por jornalistas e não por professores (FRADE, 2011), portanto, há a 

necessidade de se comprovar o que se propõe por meio de um argumento de 

autoridade, para que a revista tenha credibilidade.  
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Figura 15: Texto 18 do corpus – Argumento de autoridade 

 

 

Figura 16: Texto 12 do corpus – Argumento de autoridade 

 

 

Os artigos de análise selecionados também apresentam regularidades. Como 

as reportagens, apresentam um título seguido de um comentário, inclusive com 

formatações muito semelhantes às das reportagens, seguido do nome do jornalista, 
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e o corpo do artigo também divide espaço com fotografias e, algumas vezes, 

também, com gráficos estatísticos.  

Figura 17: Texto 11 do corpus – Artigo de análise 

 

 

Os argumentos de autoridade também são bastante usados para creditar as 

asserções propostas pela revista, nos artigos de análise, porém não há descrições 

de atividades desenvolvidas em salas de aula, como há nas reportagens. Dentre os 

quatro artigos de análise selecionados, somente o texto 8 traz testemunhos de 

alunos e professores para ilustrar o propósito defendido pela revista. Nesse texto, 

curiosamente, a jornalista faz uso de três ditos relatados para retratar o 

acontecimento na segunda parte do artigo. Pode-se considerar esse recurso 

também como uma estratégia de captação, uma vez que são os ditos que dão título 

aos relatos descritos, que, por sua vez, parecem ter sido reproduzidos 

integralmente.  
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Figura 18: Texto 8 do corpus – Ditos relatados 
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Os ditos são identificados por denominação, a partir do nome e da função de 

cada pessoa. Em todas as matérias, até os nomes das escolas onde as mesmas 

foram produzidas são identificados. Essa estratégia confere efeito de verdade à 

matéria jornalística e o organismo de informação mantém ou aumenta a sua 

credibilidade. A exceção nesse quesito é o texto 13, no qual a revista faz uso de 

uma estratégia bastante comum em textos jornalísticos: a alteração de nomes de 

pessoas, para que se mantenha a identidade em sigilo (essa informação consta em 

nota ao fim do texto).  

Os artigos de análise possuem uma finalidade diferente das reportagens. 

Esses textos buscam convencer o leitor, mobilizando valores ético-sociais e para 

tanto, consideram o aspecto intelectivo do público-alvo para persuadi-lo.  Nesses 

textos, as visadas de informação e de incitação predominam com mais intensidade 

que as de instrução e prescrição; essas, por sua vez, ficam subentendidas.  

Nos artigos de análise investigados, percebe-se que o discurso é organizado 

por meio de delocução, predominantemente. O grau de engajamento do jornalista, 

nesses textos, é menor que nas reportagens, nas quais o modo alocutivo é 

expresso, inclusive, através da interpelação direta ao leitor pelo pronome de 

tratamento “você”. Esse comportamento alocutivo sugere proximidade, intimidade 

entre a revista e o professor-leitor, como se pode ver nos textos 4, 7 e 12.  

Além das citações de especialistas, nos artigos de análise há constantemente 

a presença de gráficos estatísticos e a modalização dos argumentos de autoridade, 

sendo usados como estratégia de credibilidade. É importante destacar que, no texto 

11, surpreendentemente, não há citações de especialistas, somente dados e 

gráficos estatísticos.  
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Os títulos das matérias analisadas se referem a acontecimentos relatados, no 

entanto, percebem-se variações quanto ao modo de organização do discurso nos 

comentários que seguem abaixo da rubrica, como o demonstram os quadros 

comparativos a seguir:14 

 

Quadro 8: Tabela demonstrativa de títulos e comentários – Modo delocutivo 

 

Identificação 

do Corpus 

 

 

Títulos e comentários organizados, 

predominantemente, a partir do modo delocutivo 

 

 

Texto 1 

 
 

 

 

 

Texto 2 

 

 

 
                                                           
14

 Quadros elaborados pela própria autora da pesquisa para fins didáticos 



107 

 

 

Texto 3 

 

 

 

 

Texto 6 

 

 

 

Texto 7 
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Texto 10 

 

 

 

Texto 11 

 

 

 

Texto 12 
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Texto 15 

 

 

Texto 19 

 

 

Texto 20 
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Quadro 9: Tabela demonstrativa de títulos e comentários – Modo alocutivo 

Identificação 

do Corpus 

 

Títulos e comentários organizados, 

predominantemente, a partir do modo alocutivo 

 

 
Texto 4 

 

 

 
Texto 5 

 

 

 
Texto 8 
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Texto 9 

 

 
Texto 14 

 

 
Texto 16 
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Texto 17 

 

Texto 18 

 

 
 

 

 

Quadro 10: Tabela demonstrativa de título e comentário – Modo elocutivo 

 
 

 

 

 

 

 

Texto 13 
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Constatou-se que os comentários dos títulos dos textos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 

12, 15, 19 e 20 apresentam o modo enunciativo delocutivo, enquanto nos textos 4, 5, 

8, 9, 14, 16, 17 e 18, os imperativos presentes nos comentários revelam uma 

enunciação alocutiva, característica comum em textos publicitários, mas incomum 

em textos jornalísticos. No texto texto 13, destaca-se a ocorrência do modo 

elocutivo, igualmente não recorrente em textos jornalísticos. Os efeitos que se 

produzem a partir dessas variações podem ser entendidos como uma estratégia de 

captação da revista.  

Os acontecimentos relatados pela revista Nova Escola nas edições 

selecionadas para esta pesquisa abarcam problemas relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem de leitura. Diante desse contexto discursivo, a revista pretende 

oferecer ao leitor-professor conhecimentos e saberes teórico-metodológicos com 

vistas à solução dos problemas. Para tanto, a revista desenvolve suas matérias do 

seguinte modo: primeiramente descreve o acontecimento, que, no caso desta 

pesquisa, são os problemas de leitura (lançamento da proposta); em seguida lança 

mão do conhecimento teórico-metodológico para fundamentar sua tomada de 

posição (proposição) e, em seguida, apresenta as provas – citações de especialistas 

ou testemunhos –, para validar a sua proposta.  É importante salientar que os textos 

9 e 10 do corpus  – classificados como reportagens, – apesar de trazerem citações 

de especialistas, não fazem menção a nenhuma experiência realizada em salas de 

aula, somente oferecem sequências didáticas elaboradas por instituições 

especializadas. 
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Figura 19: Texto 7 do corpus – Percurso argumentativo do discurso 

 

 

Os textos analisados mostram o quão superficial é a abordagem da revista 

quanto ao tratamento de teorias e metodologias para o ensino de leitura. O discurso 

midiático, presente na revista Nova Escola, vulgariza o conhecimento técnico-

especializado, quando o simplifica para torná-lo claro a todos os leitores: 

especialistas ou não (CHARAUDEAU, 2010, p.184).   De acordo com Ramos (2009, 

p. 6):  

Essa revista, assim como outros periódicos do século XIX (principalmente, 
na Europa) e da primeira metade do século XX, propõe-se a simplificar ou 
traduzir as ‘renovações’ didático-pedagógicas, através de uma linguagem 
não-acadêmica, portanto de presumível inteligibilidade.   

 

Santos e Orge (2010, p. 280-281) demonstram a enorme aceitabilidade por 

parte dos professores em relação à revista. Contudo, as autoras reconhecem que a 

forma com a qual a revista divulga sugestões e experiências a serem aplicadas em 
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sala de aula é feita sob a forma de conhecimentos popularizados para o grande 

público docente: “As revistas enquanto suporte de gêneros de formação continuada, 

popularizam as definições especializadas e as experiências que fazem sentido para 

a formação dos professores na escola”. Os autores também reproduziram uma fala 

de um(a) leitor(a) da revista, publicada na edição 219, em janeiro/fevereiro de 2009, 

na seção “cartas, e-mails etc.”, na qual se percebe, agora pelo ponto de vista da 

instância de recepção, a prática da vulgarização: “Até que enfim, alguém tirou a 

produção de texto do discurso e expôs o assunto de forma clara e objetiva, sem o 

famigerado blábláblá da educação!”. 

 

3.3 – As concepções de Leitura presentes na revista Nova Escola 
 

No que concerne ao ensino de leitura, o comportamento discursivo da revista 

não é diferente das revistas segmentadas de informação geral. Além da 

vulgarização, própria do contrato midiático, Nova Escola recorre mais aos saberes 

de crença que ao de conhecimento para expor teorias e metodologias referentes ao 

ensino do ato de ler.  Percebe-se que a revista apresenta concepções híbridas de 

leitura, algumas vezes em uma mesma matéria, e muitas dessas em desacordo com 

as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Segundo Soares (1995, p.19), “em nossa sociedade grafocêntrica, o acesso à 

leitura é considerado intrinsicamente bom. Atribui-se à leitura um valor positivo 

absoluto: ela traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e à sociedade”. Em 

virtude das possibilidades de enriquecimento intelectual e, consequentemente, da 

ampliação do convívio social e interacional, oportunizadas pela leitura, a escola foi 

incumbida de ensinar a todo cidadão o ato de ler. Segundo os PCNs (1997, p.41), “a 

leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para que possa 
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constituir também objeto de aprendizagem, é necessário que faça sentido para o 

aluno”.   

No tocante ao trabalho com o ato de ler, de acordo com a revista, para se 

aprender a gostar de ler é preciso intensificar a quantidade de leitura:  

 

Figura 20: Texto 4 do corpus – Intensificação de leitura 

 
 

 

Essa asserção é conflitante com as concepções de leitura selecionadas neste 

trabalho, além disso, a revista não apresenta fundamentação teórica ao afirmar que 

ler de maneira aleatória e forçosamente, como parece sugerir, desenvolva o gosto 

pela leitura. As orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997., p.33) 

primam pela valorização do ensino de leitura como “via de acesso a mundos criados 

pela literatura e possibilidade de fruição estética”, para que os alunos sejam 

“capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos”.  
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A concepção de leitura mostrada pela revista remete a um ditado popular, 

muito estimado pelo senso comum para modificar um comportamento insatisfatório: 

água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Considerar que o gosto pela 

leitura emerge da quantidade de livros lidos conduz a outra concepção bastante 

difundida, resgatada pela revista nessa mesma edição: a de que leitura deve se 

tornar um hábito.  

A concepção de leitura como hábito sempre esteve presente na escola, 

embora há algum tempo muitos estudiosos venham se esforçando para descontruir 

essa representação danosa ao ato de ler.  Essa concepção de leitura também 

perpassa os textos de Nova Escola e pode ser verificada nos textos 2, 4, 6, 11 e 17, 

que correspondem respectivamente aos anos 2010 (os dois primeiros), 2011, 2012 e 

2013: 

Figura 21: Texto 2 do corpus – Leitura como hábito 
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Figura 22: Texto 4 do corpus – Leitura como hábito 

 
 

 

Nas edições dos anos seguintes – 2011 e 2012 –, a concepção de leitura como 

hábito ainda pode ser verificada: 

 

Figura 23: Texto 6 do corpus – Leitura como hábito 
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Figura 24: Texto 11 do corpus – Leitura como hábito 

 

 

 

Figura 25: Texto 17 do corpus – Leitura como hábito 

 

 

Lajolo (1997, p.107) considera um equívoco a aplicação do vocábulo hábito 

para designar o ato de ler. Nas palavras da autora: “espartilhada em hábito, a leitura 

torna-se passível de rotina, de mecanização e automação, semelhante a certos 
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rituais de higiene e alimentação, só para citar áreas nas quais o termo hábito é 

pertinente”.  

Para Silva (1992, p. 45): “Ler é em última instância, não só uma ponte para 

tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo 

compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a 

compreender-se no mundo”. 

Como se pode observar, conceber o ato de ler como hábito é anular toda 

dimensão social e comunicativa que a leitura abarca. Silva (op.cit.) enfatiza que as 

palavras “estimular” e “hábito” indicam uma abordagem mecanicista de leitura, na 

qual o ato de ler passa a ser um comportamento adquirido pela repetição e se torna 

involuntário ou automático, eliminando as possibilidades de reflexão e transformação 

advindas da leitura.   

Contudo, nas edições de 2014 analisadas, percebeu-se alguma mudança, 

pois não houve recorrência da concepção de leitura como hábito. Ao se referir ao ato 

de ler, a revista o fez do seguinte modo: 

 
Figura 26: Texto 18 do corpus – Comportamento leitor 
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A revista também aponta para a concepção de leitura como hobby – palavra 

de origem inglesa, que em português, segundo Ferreira (2010, p. 401), adquiriu o 

seguinte significado: “atividade de recreio ou de descanso, praticada, ger., em horas 

de lazer”. 

Figura 27: Texto 4 do corpus – Leitura como hobby para alunos 

 

 

 
 

Figura 28: Texto 4 do corpus – Leitura como hobby para professores 

 
 

Soares (2009, p.22) categoriza três tipos fundamentais de leitura, a saber: 

leitura funcional, leitura de entretenimento e leitura literária. Apesar de destinar à 

leitura de entretenimento a representação do lazer, “aquela que se faz em busca do 

prazer, que traz satisfação emocional e identificações, ampliação do horizonte 
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pessoal para outros mundos e outros seres humanos”, a autora não exclui a 

possibilidade de que os outros modos de ler também causem o efeito de prazer. 

Contudo, considerar a leitura um hobby é reduzir o efeito de prazer causado pelo ato 

de ler à leitura que se realize em horas de lazer.  

 Outro aspecto notório, que, apesar de não se aplicar somente ao ensino de 

leitura, também pode ser verificado em seu processo de ensino-aprendizagem, é o 

aspecto propedêutico que as atividades escolares apresentam. Geraldi (1997, p.128) 

analisa a aprendizagem da escrita, entretanto, percebe-se que o mesmo ocorre com 

o ensino de leitura:  

Isso porque na escola não se produzem textos em que um sujeito diz a sua 
palavra, mas simula-se o uso da modalidade escrita, para que o aluno se 
exercite no uso da escrita, preparando-se para de fato usá-la no futuro. É a 
velha história da preparação para a vida, encarando-se o hoje como não-
vida. É o exercício.  

  

A revista Nova Escola se apropria desse saber de crença para compor suas 

sugestões pedagógicas. As edições seguintes, a respeito da autonomia da leitura, 

exemplificam como se reserva a plenitude da leitura a posteriori: 

 

Figura 29: Texto 1 do corpus – Leitura propedêutica 
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Figura 30: Texto 4 do corpus – Leitura propedêutica 

 

 

 

Figura 31: Texto 12 do corpus – Leitura propedêutica 

  

 

Observa-se que não é dado ao aluno o reconhecimento devido à sua 

capacidade leitora no estágio em que se encontra. Ao que parece, a leitura feita pelo 

aluno, na escola, não reúne elementos que lhe confiram legitimidade, é sempre um 
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exercício inacabado, um treinamento para algo que nunca se concretiza, já que o 

aluno segue sua vida escolar sempre se preparando. 

Apesar de a revista tratar do ensino de leitura por meio de concepções 

conflitantes com as dos PCNs e dos estudos mais recentes, pode-se observar que 

ao mesmo tempo comporta abordagens que se assemelham a esse perfil: 

 
Figura 32 Texto 15 do corpus – Concepção de leitura consoante às orientações dos PCNs 

 

 

Figura 33: Texto 16 do corpus – Concepção de leitura consoante às orientações dos PCNs 
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Figura 34: Texto 10 do corpus – Concepção de leitura consoante às orientações dos PCNs 

 

 

Dessa forma, torna-se difícil desvendar em que linha pedagógica a revista 

Nova Escola se circunscreve, já que o caráter mercadológico da imprensa midiática 

exige uma adequação constante ao público leitor, diferentemente do que ocorre em 

revistas de cunho científico. 

Face à importância que o ensino de leitura possui para a inserção social, urge 

a necessidade de fontes que ofereçam subsídios críveis à pesquisa.  Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNs  (1997, p.21) afirmam que  

um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural 
atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus 
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos.  

 

O ato de ler é condição indispensável à participação em sociedades 

grafológicas, e é função da escola se ocupar de seu ensino. Quem não domina a 

arte de ler, certamente, tem a sua participação social restrita, e aqueles que leem 

com alguma ou muita dificuldade, fatalmente, estão fadados ao risco de 

compreenderem pouco ou nada o que leem, resultando na restrição de acesso aos 

bens comuns e em uma possível manipulação cultural, social e intelectual pelos que 

detêm o conhecimento transmitido pela leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa pretendeu descrever o contrato de comunicação 

instaurado entre a revista Nova Escola e o professor, em matérias que abordavam o 

ato de ler. Dessa forma, buscou-se também elucidar o tratamento dado ao ensino de 

leitura, pela revista, nos últimos cinco anos. 

O contrato de comunicação que Nova Escola estabelece com o leitor é 

caracterizado como midiático, devido à própria natureza do gênero revista enquanto 

mídia impressa segmentada, já que se trata de um veículo de comunicação a 

serviço da informação. Contudo, a revista Nova Escola se inscreve em um ramo 

midiático diferente das revistas segmentadas destinadas à educação citadas no 

capítulo 2, por exemplo. A recorrência de fatores como: linguagem não-acadêmica, 

excesso de imagens e fotografias, abordagem superficial de temas, dicas e 

sugestões ao trabalho pedagógico descaracterizam Nova Escola como revista 

destinada à pesquisa ou à formação docente. Portanto, apesar de Nova Escola se 

apresentar como um periódico educacional, sua diagramação e linguagem, assim 

como a possibilidade de aquisição em bancas de jornal a assemelham mais aos 

produtos midiáticos de informação geral que aos periódicos educacionais que 

circulam nas universidades, por exemplo. 

Nova Escola é redigida por jornalistas, enquanto outros periódicos 

educacionais são escritos por professores, por isso a revista tem de recorrer 

frequentemente a argumentos de autoridades na área da Educação, a fim de manter 

credibilidade diante do público leitor.  A descrição frequente de planos de aula ou de 

“sequências pedagógicas”, como são denominados na revista, principalmente os 
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que são aplicados em salas de aula, funcionam como recursos legitimadores à 

enunciação da revista e mantêm um público leitor bastante numeroso.  

A finalidade dupla do contrato de comunicação midiático, credibilidade e 

captação, faz com que Nova Escola selecione quatro visadas, conjugadas em pares, 

que ora a afastam do contrato de comunicação midiático (instrução e prescrição), 

ora aproximam-na (informação e incitação). Esse comportamento é responsável pelo 

modo como a revista mobiliza as categorias de língua e de discurso para produção 

de suas matérias. Por isso, podem ser percebidos recursos típicos do texto 

jornalístico presentes no texto da revista, como por exemplo, a transformação do 

acontecimento em notícia por meio do discurso relatado, o modo enunciativo 

delocutivo de organização do discurso, a vulgarização dos temas abordados, a 

identificação das fontes informantes etc. Além disso, outras características comuns a 

textos jornalísticos, que priorizam o aspecto afetivo-social de seus interlocutores, 

também podem ser verificadas nas reportagens da revista, como, por exemplo, o 

modo enunciativo alocutivo, expresso por textos injuntivos, compondo a organização 

do discurso de alguns títulos e de reportagens, com vistas à captação dos leitores. 

Dessa forma é que se pode dizer que a revista Nova Escola conjuga elementos do 

mundo da Comunicação ao mundo da Educação. 

Vale ressaltar, ainda, a relação de força subjacente ao contrato midiático da 

revista, que a coloca em uma posição de superioridade em relação ao professor. 

Ainda que essa seja uma característica própria daquele que ocupa o polo de 

produção no contrato de comunicação midiático, a identidade psicossociodiscursiva 

construída pela revista no ato linguageiro contribui para a construção de uma 

imagem deformante e nociva à representação do professor, sobretudo nos dias 

atuais, em que a desvalorização desse profissional alcançou dimensões externas à 
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escola. Apesar disso, reconhece-se esse comportamento como uma estratégia 

discursiva de captação. 

Quanto ao ensino de leitura, as concepções da revista referentes ao ato de 

ler, elucidadas nas edições analisadas, podem ser consideradas híbridas: ora a 

revista trata de leitura como hábito e hobby, ora assume uma postura mais próxima 

ao que os PCNs de Língua Portuguesa sugerem.  

A indefinição da posição da revista quanto ao ensino de leitura pode ser 

atribuída à falta de conhecimento técnico-especializado dos jornalistas que a 

escrevem, (embora tenha sido mostrado no capítulo 3 que há uma coordenadora 

pedagógica integrando a equipe de jornalismo). Essa indefinição também comprova 

o caráter não científico da revista. Entretanto, como foi visto no capítulo 2, o discurso 

jornalístico não se aproxima de fatores ligados à historicidade, à cientificidade, nem 

à didaticidade. Essa é mais uma das características que diferenciam Nova Escola de 

revistas educacionais. A abordagem de concepções diferentes, em alguns casos em 

uma mesma matéria, não permite que a revista cumpra funções pressupostas às 

revistas educacionais, como a identificação de teorias e práticas no campo 

pedagógico em épocas determinadas; tampouco a permite cumprir funções que a 

própria editora lhe destina: a formação e o aprimoramento docente. Acredita-se, 

também, que esse comportamento da revista seja devido ao seu incansável esforço 

em adequar-se ao público leitor, característica comum às revistas midiáticas – o que 

é corroborado pelo tratamento dado, por exemplo, ao tema “Leitura”. Em revistas 

educacionais, o posicionamento político pedagógico se faz necessário, como fora 

mostrado no capítulo 3.  

Nas matérias analisadas, percebeu-se a leitura sendo concebida como hábito 

nas edições de 2010 a 2013, mas uma das edições analisadas que datavam o ano 
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2014 trouxe uma compreensão mais abrangente, ao se referir à prática de leitura 

como comportamento leitor. O ato de ler trabalhado como hábito anula todas as 

possibilidades de reflexão e transformação disponibilizadas pela leitura. O mesmo 

ocorre quando concebido como hobby, passando a ser categorizado como mais uma 

atividade de lazer, reduzindo a potencialidade de seus efeitos enquanto prática 

social, veículo de acesso e de construção de conhecimento. E, por fim, ao se 

considerar a leitura na escola como propedêutica, deixa-se de reconhecer a 

legitimidade do ato de ler nas leituras dos alunos, esses, por sua vez, estariam 

imersos em um exercício eterno para o aprendizado de leitura, que nunca tem fim. 

Portanto, em virtude do tipo de contrato de comunicação midiático que a 

revista estabelece com o leitor, de abordagens e de propagação divergentes de 

leitura, da organização editorial de sua criação e dos critérios a que se submete para 

circulação no mercado, conclui-se que a revista Nova Escola serve a fins 

eminentemente mercadológicos, e não pedagógicos, não conseguindo reunir 

elementos que a permitam cumprir funções para as quais parece se destinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ARROYO, M. A formação, direito dos profissionais da educação escolar. In: 
Departamento Técnico Pedagógico. Política de capacitação dos profissionais da 
educação. Belo Horizonte: FAE/IRHJP, 1989. p. 35 – 71.  
 
BACK, E. Fracasso do ensino de português: proposta de solução. Petrópolis: Vozes, 
1987.  
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 
 
BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral. São Paulo: Ed. Nacional, Ed. 
Universidade de São Paulo, 1976.  
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Língua Portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997.  
 
CATANI, Denice Barbara. A imprensa periódica educacional: as revistas de ensino e 
o estudo do campo educacional. In: Educação e Filosofia. v. 10. n. 20. 1996. 
Disponível em: < 

http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/928>. Acesso em: 
15/05/2014.  
 
CHARAUDEAU, Patrick. Análise do discurso: controvérsias e perspectivas. In: MARI, 
Hugo; PIRES, Sueli; CRUZ, Amadeu Roseli; MACHADO, Ida Lúcia (orgs.). 
Fundamentos e dimensões da análise do discurso. Belo Horizonte: Núcleo de 
Análise do Discurso – FALE/UFMG, 1999. 
 
______. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, H. et al (Org.). Análise do 
Discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Núcleo de Análise do Discurso. 
FALE/UFMG, 2001. 
 

______.  Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In: 
MACHADO, I. L. & MELLO, R. (orgs.). Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. 
Belo Horizonte: Núcleo de Análise do Discurso. FALE/UFMG, 2004. 
 

______.  Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. In: PAULIUKONIS, 
Maria Aparecida L.; GAVASSI, Sigrid (orgs.). Da Língua ao Discurso: reflexões para 
o ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
 
______. Linguagem e discurso: modos de organização. Trad. Angela M. S. Corrêa e 
Ida Lúcia Machado. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
______. Discurso das Mídias. Trad. Angela M. S. Corrêa. 2 ed. 1 reimpressão. São 
Paulo: Contexto, 2010. 
 



 

COSCARELLI, Carla Viana; CAFIERO, Delaine. Ler e ensinar a ler. In: 
COSCARELLI, Carla Viana (org.). Leituras sobre a leitura. Belo Horizonte: Vereda, 
2013.  
 
COSCARELLI, Carla Viana; PRAZERES, Luiz. Avaliando a leitura. In: COSCARELLI, 
Carla Viana (org.). Leituras sobre a leitura. Belo Horizonte: Vereda, 2013.  
 
COSTE, Daniel. Leitura e competência comunicativa. In: GALVES; ORLANDI (org.). 
O texto: leitura e escrita. 3ª ed. São Paulo: Pontes, 2002. p. 11-30. 
 
DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret. Leitura: inferências e contexto sociocultural. Belo 
Horizonte: Formato Editorial, 2001. 
 
FERES, Beatriz dos Santos. A escola “faz questão” de leitores autômatos ou 
autônomos? Dissertação (Mestrado em Letras). Niterói, UFF, Instituto de Letras, 
2003. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua 
portuguesa. 8 ed. Curitiba: Positivo, 2010. 
 
FRADE, Isabel Cristina A. da S. Revistas pedagógicas: Qual é a identidade do 
impresso? In: BATISTA, Antônio Augusto G. & GALVÃO, Ana Maria de O. (orgs). 
Leitura: práticas, impressos, letramentos. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2011. p. 105 -126 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler; em três artigos que se completam. São 
Paulo: Cortez/Autores Associados, 1982.  
 
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
 
______ (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. p. 127 -131. 
 
KRAMER, Sônia. Leitura e escrita como experiência – notas sobre seu papel na 
formação. In: ZACCUR, Edwiges (org.). A magia da linguagem. Rio de Janeiro: 
DP&A: SEPE, 1999. 
 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 3 ed. São Paulo, 
Ática, 1997. 
 
LEAHY, Cyana. A leitura e o leitor integral: lendo na biblioteca da escola. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
LEFFA, Vilson. Aspectos da leitura. Porto Alegre: Sagra: DC Luzzatto, 1996. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Leitura como um processo inferencial num universo 
cultural cognitivo. Leitura: teoria e prática. Revista da Associação de Leitura do 
Brasil, Campinas, 4:3-16, jun. 1984. 
 



 

MARIANI, Bethania Sampaio. Leitura e condição do leitor. In: YUNES, Eliana (org.) 
Pensar a leitura: complexidades. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 
MARTINS, Maria Helena. Recepção e interação na leitura. In: YUNES, Eliana (org.) 
Pensar a leitura: complexidades. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 
MOLINA, O. Quem engana quem: professor X livro didático. Campinas: Papirus, 
1987.  
 
MUSSALIM, Fernanda. Análise do discurso. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, 
Anna Christina (orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. v. 2. 5ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
 
NÓVOA, A. A Imprensa de Educação e Ensino: concepção e recepção do repertório 
português. In CATANI, D. B.; BASTOS, M. H. C. (org.) Educação em Revista. A 
imprensa periódica e a história da educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 
11-31. 
 
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas. SP: 
Pontes, 2001.  
 
PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. 
Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  
 
RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo. Dicionário de Comunicação. Rio de 
Janeiro. Codecri, 1978. 
 
RAMOS, M. E. T. O ensino de história na revista Nova Escola (1986 – 2002): cultura 
midiática, currículo e ação docente. Tese (Doutorado em Educação). Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2009. Disponível em: 
<http://www.ppge.ufpr.br/teses/D09_ramos.pdf> Acesso em: 03/01/2014. 
 
ROSENBERG, Lia et al. Publicações para o professor: Um estudo de caso. 
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n.30, p. 57-64, set 1979. 
 
SANTOS, Cosme B. & ORGE, Lívia M. Letramento do alfabetizador no local de 
trabalho: o efeito da revista Nova Escola. In: VÓVIO, C. et al. (orgs.). Letramentos: 
rupturas, deslocamentos e repercussões de pesquisas em Linguística Aplicada. 1 
ed. São Paulo: Mercado de Letras, 2010. 
 
SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
SILVA, Dora Alice Belavenutti Marins da. A mídia a serviço da educação: a revista 
Nova Escola. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade de Marília, 
Marília, 2009. Disponível em: 
http://www.unimar.br/pos/trabalhos/arquivos/06B91DBAB57EB983A36331A142E676
B98.pdf Acesso em 20/06/2014. 
 



 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma 
nova pedagogia da leitura. 6ª ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992. 
 
______. Criticidade e Leitura: ensaios. Campinas, SP: Mercado das Letras: 
Associação de Leitura do Brasil, 1998. 
 
 
SILVEIRA, F. R. Um estudo das capas da revista Nova Escola: 1986-2004. 
Campinas, 2006. 149 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 
Educação. Universidade Estadual de Campinas. Disponível em:  
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000380842> Acesso 
em: 03/01/12014. 
 
SMITH, Frank. Compreendendo a leitura. Uma análise psicolinguística da leitura e 
do aprender a ler. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  
 
SOARES, Magda. As condições sociais da leitura: uma reflexão em contraponto. In: 
SILVA, Ezequiel; ZILBERMAN, Regina. Leitura perspectivas interdisciplinares. São 
Paulo: Ática, 1995. p. 18-29. 
 
______. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
1999. 
 
______. O jogo das escolhas. In: MACHADO, Maria Zélia Versiani (Orgs.). Escolhas 
(literárias) em jogo. Belo Horizonte: Ceale; Autentic Editora, 2009. – (Coleção 
Literatura e Educação). p. 19-32 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
WALTY, Ivete Lara Camargos. Pactos de leitura. In: PAIVA, Aparecida et al. (org.). 
No fim do século: a diversidade; o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000. p. 161-170. 
 
YUNES, Eliana. Dados para uma história da leitura e da escrita. In: YUNES, Eliana 
(org.) Pensar a leitura: complexidades. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: 
Loyola, 2002. 


