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RESUMO 

 

A presente pesquisa pretende investigar como as relações semânticas entre palavra e imagem 

(SANTAELLA, 2012), que vão da complementaridade à discrepância, observáveis nas seções 

de abertura das unidades de livros didáticos, são estabelecidas, a fim de verificar a relevância 

dessas relações para a interpretação de textos. Com esse propósito, estarão em foco, 

principalmente, as estratégias de leitura (KLEIMAN, 1996), os mecanismos utilizados para a 

construção de sentidos no texto (CHARAUDEAU, 2014) e a análise do modo de organização 

descritivo que, relacionado aos processos referenciais (KOCH; ELIAS, 2010), é capaz de 

determinar e especificar os objetos de discurso. Partindo do pressuposto de que os sentidos 

produzidos pelos textos nascem de uma conformação direcionada pela intencionalidade dos 

sujeitos enunciadores, conceitos acerca dos conhecimentos prévios (PCN, 1998), das 

inferências (DELL‟ISOLA, 2001) e das representações sociais (MOSCOVICI, 2013) serão 

expostos para ratificar a relevância da bagagem social, cultural e discursiva dos sujeitos 

destinatários para a leitura. Como aporte teórico central, serão utilizadas, além do 

embasamento oferecido pela Semiolinguística acerca da construção de sentidos 

(CHARAUDEAU, 2014), as noções de letramento (SOARES, 1998), multiletramento (ROJO, 

2013), intertextualidade (KOCH, 2008) e interdiscursividade (CHARAUDEAU, 2001). 

O corpus para análise qualitativa do problema será composto por dez peças retiradas de 

quatro livros didáticos de Língua Portuguesa (CEREJA; MAGALHÃES, 2012; JACINTO, 

2014; TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013; CORDEIRO, S/A) para alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

  

Palavras-chave: Relações semânticas. Relações sintático-discursivas. Conjunto de textos. 

Inferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate how semantic relations between word and image 

(SANTAELLA, 2012), which extend from the complementarity to the discrepancy, also 

observable in the opening sections of textbook units, are established, in order to verify the 

relevance of these relations for the interpretation of texts. To this end, some theoretical 

concepts will be in focus, such as the reading strategies (KLEIMAN, 1996), the mechanisms 

used for the construction of meanings in the text (CHARAUDEAU, 2014) and the analysis of 

the descriptive mode of organization that, related to referential processes (KOCH; ELIAS, 

2010), is able to determine and specify the objects of speech. Based on the assumption that 

the meanings produced by texts are born from a conformation guided by the intentionality of 

speaking subjects, concepts about previous knowledge (PCN, 1998), inferences 

(DELL'ISOLA, 2001) and social representations (MOSCOVICI, 2013) will be exposed to 

ratify the relevance of the social, cultural and discursive background of the recipient subject in 

favor of reading. As a central theoretical contribution, the notions of literacy (SOARES, 

1998), multiliteracy (ROJO, 2013), intertextuality (KOCH, 2008) and interdiscursivity 

(CHARAUDEAU, 2001) will be used, in addition to the support offered by Semiolinguistics 

about the construction of meanings (CHARAUDEAU, 2014). The corpus for qualitative 

analysis of the problem will be composed of ten pieces from four Portuguese textbooks 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012; JACINTO, 2014; TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013; 

CORDEIRO, S / A) of Elementary School. 

 

Keywords: Semantic relations. Syntactic-discursive relations. Set of texts. Inference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Crônica retirada do livro didático Projeto Universo: Língua Portuguesa 9º ano .... 42 

Figura 2 - Representação da pintura Isto não é um cachimbo, de René Magritte. .................. 43 

Figura 3 - Reprodução de tela .............................................................................................. 54 

Figura 4 – Tirinha ................................................................................................................ 56 

Figura 5 - Conjunto de textos abertura de unidade ................................................................ 57 

Figura 6 - Conjunto de textos ............................................................................................... 77 

Figura 7 - Atividade retirada do LDP Português Linguagens 9º ano ..................................... 85 

Figura 8 - Conjunto de textos de abertura de unidade ........................................................... 95 

Figura 9 - Conjunto de textos de abertura retirados da coleção Português Araribá Plus ......... 97 

Figura 10 - Conjunto de textos de abertura de seção retirados da coleção Projeto Apoema 

Português ........................................................................................................................... 100 

Figura 11 - Os pontos fortes do Manual do Educador ......................................................... 103 

Figura 12 - Conjunto de textos abertura de seção livro Língua Portuguesa em Contexto ..... 105 

Figura 13 - Conjunto de textos abertura de seção livro Projeto Apoema Português..............111 

Figura 14 - Conjunto de textos abertura de unidade...............................................................115 

Figura 15 - Imagem de abertura de unidade...........................................................................118 

Figura 16 - Canção ............................................................................................................. 121 

Figura 17 - Conjunto de textos para abertura de unidade .................................................... 124 

Figura 18 - Conto “Felicidade Clandestina” ....................................................................... 127 

Figura 19 - Conjunto de textos abertura de unidade ............................................................ 133 

Figura 20 - Conto social ..................................................................................................... 137 

Figura 21 - Conjunto de textos abertura de unidade ............................................................ 142 

Figura 22 - Crônica ............................................................................................................ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Relações semânticas nos eixos sintáticos da gramática – proposta pela autora da 

pesquisa ............................................................................................................................... 53 

Quadro 2 - Duplo movimento de semiotização do mundo baseado nas informações de 

Charaudeau .......................................................................................................................... 65 

Quadro 3 - Estratégias de referenciação................................................................................ 75 

Quadro 4 - Categorias analíticas ........................................................................................... 90 

Quadro 5 - Comparação dos livros didáticos analisados ..................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

HQ   História em Quadrinhos 

LD   Livro Didático 

LDP   Livro Didático de Língua Portuguesa 

MEC   Ministério da Educação 

PCNs   Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNLD   Programa Nacional do Livro Didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 12 

2 COMO SE DÁ O SENTIDO NA LEITURA? ................................................................ 15 

2.1 AS INFERÊNCIAS, O QUE SÃO? ................................................................................ 17 

2.2 OS CONHECIMENTOS CAPAZES DE PRODUZIR SENTIDOS NA LEITURA ........ 20 

2.2.1 A intertextualidade .................................................................................................... 23 

2.2.1.1 Intertextualidade: fonte essencial para produção de sentido no texto ......................... 23 

2.2.1.2 Texto e discurso: intertextualidade e interdiscursividade .......................................... 27 

2.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS IMBRICADAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

DE SENTIDO NA LEITURA .............................................................................................. 30 

2.4 A IMPORTÂNCIA DE SER LETRADO ....................................................................... 32 

2.4.1 Os multiletramentos influenciam na leitura? ........................................................... 34 

3 SENTIDOS NA LEITURA ATRAVÉS DA RELAÇÃO VERBO-VISUAL ................ 36 

3.1 OUTRO OLHAR DAS RELAÇÕES SEMÂNTICAS VERBO-VISUAIS ...................... 44 

4 PERSPECTIVA SEMIOLINGUÍSTICA: CONCEITOS E O MODO DE 

ORGANIZAÇÃO DESCRITIVO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO ... 60 

4.1 CONTRATO DE COMUNICAÇÃO E O ATO DE LINGUAGEM ............................... 62 

4.2 O MODO DE ORGANIZAÇÃO DESCRITIVO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

DO TEXTO ......................................................................................................................... 67 

4.2.1 Os componentes do modo descritivo ......................................................................... 70 

4.3 O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO COMO MECANISMO DE PRODUÇÃO DE 

SENTIDO NO TEXTO.............................................................................................................73 

5 O LIVRO DIDÁTICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM ............................................................................................................ 80 

5.1 AS IMAGENS E ILUSTRAÇÕES PRESENTES NO LDP COMO ELEMENTOS PARA 

LEITURA ............................................................................................................................ 83 

5.2 GÊNERO OU SUPORTE PARA GÊNERO? TRATA-SE DE QUE O LD?

 ............................................................................................................................................ 87 



6 A PRESENÇA DE IMAGENS E ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II .......................................................................................................... 93 

6.1 METODOLOGIA DE PESQUISA.....................................................................................93 

6.2 ANÁLISE DOS TEXTOS................................................................................................109 

6.2.1 Análise prototípica das aberturas de unidade (TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013) 

e (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) ................................................................................. 109 

6.2.2 Análise da unidade intitulada Namoro (TEIXEIRA; FARIA; SOOUSA, 2013) .. 120 

6.2.3 Análise do conjunto de textos (TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 

2013).......................................................................................................................................120 

6.2.4 Análise da unidade intitulada Valores (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) ............ 123 

6.2.5 Análise do conjunto de textos (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) .......................... 126 

6.2.6 Análise da unidade intitulada Denunciando injustiças (CORDEIRO, s/d) ........... 132 

6.2.7 Análise do conjunto de textos (CORDEIRO, s/d) .................................................. 137 

6.2.8 Análise da unidade intitulada Rir é o melhor remédio (JACINTO, 2014) ............ 141 

6.2.9 Análise do conjunto de textos (JACINTO, 2014) ................................................... 145 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 151 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 155 



12 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Há lugar na escola para o plurilinguismo, para a multissemiose e para uma 

abordagem pluralista das culturas? Por que propor uma pedagogia dos 
multiletramentos? (ROJO, 2012, p. 11). 

 
Textos verbais, visuais e verbo-visuais são parte inextrincável de nossa cultura, 

sobretudo em tempos de farta tecnologia cibernética. Os livros didáticos, no Ensino 

Fundamental da educação básica, já por tradição, são repletos de apelos visuais, sob forma de 

tirinhas, cartuns, fotos, reprodução de pinturas, além das ilustrações que acompanham os 

textos verbais. São ferramentas importantes nas salas de aula brasileira, tendo em vista que, 

em muitas cidades do país, são o único material de apoio aos docentes. É através dos livros 

didáticos que muitas crianças têm seu primeiro contato com gêneros textuais distintos e 

conhecem a literatura. Entretanto, na prática escolar, observa-se que aspectos como a 

qualidade do material visual contido nesses livros pode ser questionada, não só por guardar, 

aparentemente, um propósito de simples ornamento, mas também, e erradamente, por parecer 

querer “facilitar” a leitura para o jovem estudante e, às vezes, até atrapalhar. 

Esta investigação, então, nasce dos seguintes problemas: para que servem as imagens 

contidas nos livros didáticos? Qual a funcionalidade das imagens que acompanham as 

atividades em livros didáticos de Língua Portuguesa? É possível categorizar essas funções de 

acordo com as relações estabelecidas entre as ilustrações e os textos que acompanham? 

A pesquisa pretende, portanto, analisar as relações semânticas que se estabelecem entre 

os enunciados verbais e visuais que compõem, em conjunto, as páginas dos livros didáticos a 

fim de verificar se há, de fato, uma ligação que colabore com a leitura do estudante.  

Parte-se da hipótese de que as imagens e ilustrações
1
 empregadas nos livros didáticos de 

língua materna parecem ter a função de redundar ou de esclarecer o sentido dos textos verbais 

a que se referem por meio das inferências que ativam. 

Como metodologia de pesquisa, elegeu-se uma abordagem qualitativa de um corpus 

formado por conjuntos textuais extraídos de quatro livros didáticos de Língua Portuguesa, 

voltados para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, considerando que, nessa faixa etária, 

os discentes são capazes de ler e interpretar os textos de forma mais crítica. Para alcançarmos 

o objetivo geral de verificar as relações semânticas entre enunciados verbais e visuais, serão 

                                                             
1
 Imagens e ilustrações são elementos distintos na construção de sentido do conjunto de textos, já que o primeiro 

se refere à representação mais fidedigna da realidade, enquanto o segundo trata de uma representação, 

essencialmente figurativa, de seres e coisas do mundo que são desenhadas e compostas por variados elementos 

plásticos (traços, cores, texturas etc.).  
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analisados os processos inferenciais capazes de ativar os conhecimentos prévios do 

destinatário leitor; as relações semânticas estabelecidas entre textos verbais e visuais que 

estão situados em uma mesma página; além de apresentar os vínculos sintático-discursivos 

estabelecidos entre os textos organizados em conjunto.  

Importante ressaltar que se entende aqui como conjunto textual ou conjunto de textos o 

grupo de dois ou mais textos, sejam verbais, visuais ou verbo-visuais, presentes em uma 

mesma página, que “aparentam” possuir alguma relação para a produção de sentido no todo 

enunciativo. 

Os livros de que se extraem as peças do corpus são: Português Linguagens, de William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães (2012); Projeto Apoema Português, de Lucia 

Teixeira, Karla Faria e Silvia Maria de Sousa (2013); Língua Portuguesa em Contexto, de 

Lécio Cordeiro (s/d); e Português Araribá Plus, organizado pela editora Moderna sob 

responsabilidade de Mônica Franco Jacinto (2014).  

Como fundamentação teórica principal, esta pesquisa se baseia nos postulados da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, formulada pelo professor Patrick Charaudeau 

(2014), além de noções acerca do conceito de leitura (KLEIMAN, 1996), letramentos 

(SOARES, 1995) e multiletramentos (ROJO, 2012), que contribuem para produção de sentido 

de todo texto. Conceitos relacionados à coordenação, subordinação e correlação apresentados 

por gramáticos (ATALIBA, 2010; AZEREDO, 2014; NEVES, 2016) serão explorados para 

ratificar os tipos de relações estabelecidas entre o visual e o verbal, conforme postula 

Santaella (2012) e Barthes (1990). 

Após este capítulo introdutório, o segundo capítulo, intitulado “Como se dá o sentido na 

leitura?”, abordará conceitos relacionados ao sentido na leitura; a distinção entre compreensão 

e interpretação de texto; os tipos de conhecimentos que contribuem para a significação e as 

representações sociais que participam do processo de interpretação a partir daquilo que é 

social, coletivo. Será tratado, também, o letramento (letrar-se é diferente de alfabetizar-se, 

pois o indivíduo letrado interage com o texto e, além de compreender, interpreta os sentidos 

que ele carrega), além da influência dos multiletramentos na produção de sentido na leitura, 

bem como a diferença entre intertextualidade e interdiscursividade – mecanismo 

imprescindível no processo leitor. 

No capítulo três, chamado “Sentidos na leitura através da relação verbo-visual”, será 

abordado o letramento imagético, já que textos visuais sempre estiveram presentes nos livros 

didáticos e, atualmente, proliferam-se em um mundo no qual símbolos, cores, formas e gestos 

tornaram-se necessários para a interação social. Assim, esse capítulo versa a respeito do 

sentido na leitura por meio de textos verbo-visuais, visuais e verbais, as relações que se 
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podem estabelecer entre os textos nesses conjuntos, bem como a incorporação de conceitos da 

gramática tradicional, os quais são aplicados exclusivamente às palavras, aos textos verbo-

visuais e visuais (na relação com verbais), pois se acredita que é possível inferir as conexões e 

estabelecer relações de coordenação, subordinação e correlação entre os textos organizados 

em conjunto, designando vínculos de coesão e coerência pela inferência das relações 

semânticas que fazem parte da construção e tessitura de textos.  

O capítulo quatro, denominado “Perspectiva semiolinguística: conceitos e o modo de 

organização descritivo na construção de sentidos do texto”, apresenta noções da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, instituída pelo professor Patrick Charaudeau como o 

processo de semiotização do mundo diretamente ligado à construção de sentidos na leitura; a 

noção de sujeitos da linguagem, o contrato de comunicação e o modo de organização 

descritivo, responsáveis por nomear, localizar-situar e caracterizar seres e objetos, além de a 

mesma discussão valer-se da Teoria da Linguística Textual (KOCH; ELIAS, 2010; 2016) 

como empréstimo para análise do corpus, pois é pertinente a utilização dos conceitos acerca 

da referenciação para a exploração das expressões nominais que são introduzidas e da 

“mostração” dos objetos de discurso em suas retomadas e recategorização.  

Já o quinto capítulo, cujo título é “Livro didático e sua importância para o ensino-

aprendizagem”, problematizará não só a qualidade, mas também o possível propósito da 

inserção de textos (verbais, visuais e verbo-visuais) nesse material didático, e discorrerá sobre 

a produção e seleção dos livros didáticos de Língua Portuguesa no Brasil, além de posicionar-

se em favor da denominação do livro didático (LD) como um suporte para gêneros.   

Ao final, será apresentada a análise do corpus, que constará, principalmente, da 

verificação da funcionalidade das imagens nos livros didáticos, que podem interferir negativa 

ou positivamente na interpretação dos enunciados como conjunto expressivo. Para isso, serão 

categorizadas as relações semânticas observadas entre o verbal e o visual do conjunto de 

textos. 
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2 COMO SE DÁ O SENTIDO NA LEITURA? 

O processamento do objeto começa pelos olhos, que permitem a percepção do 

material escrito. Esse material passa então a uma memória de trabalho que o 

organiza em unidades significativas. A memória de trabalho seria ajudada nesse 

processo por uma memória intermediária que tornaria acessíveis, como num estado 

de alerta, aqueles conhecimentos relevantes para a compreensão do texto em 

questão, dentre todo o conhecimento que estaria organizado na nossa memória de 

longo prazo (também chamada de memória semântica, ou memória profunda) 

(KLEIMAN, 1996, p. 32). 

 

 A citação expressa como ocorre o processamento de leitura no cérebro. É através dos 

olhos que se materializa a percepção dos códigos comunicativos recheados de sentido. O 

“objeto” mencionado seria tudo aquilo de que se dispõe para leitura e construção de sentido. 

 Segundo a autora, ler não é apenas decodificar letra por letra, palavra por palavra. Ler 

é algo mais amplo, é a procura da concretização das manifestações significativas de que 

dispõe todo texto. A leitura está ligada ao todo do texto – seja ele apresentado de forma 

verbal, visual, seja verbo-visual. 

Kleiman (1996) defende que ler é um ato individual; dificilmente, várias pessoas 

compreenderão um mesmo texto exatamente da mesma forma, tendo em vista que não se pode 

captar tudo da mesma maneira que o outro. Assim, não há a mesma reação diante de 

diferentes leituras. Similar é apenas o mecanismo utilizado para apreendê-lo.  

Cada leitor precisa ser competente para construir seus próprios sentidos através da 

inferência e do relacionamento de fatos externos ao texto para a produção de sentido. Através 

do conhecimento prévio, questionamos problemáticas presentes em diferentes textos, além de 

interagir diretamente com eles. As estratégias de leitura auxiliam na competência leitora de 

todo leitor. Kleiman define estratégias de leitura da seguinte forma:  

 
[...] operações regulares para abordar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a 

partir da compreensão do texto, que por sua vez é inferida a partir do 
comportamento verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de respostas que ele dá a 

perguntas sobre o texto, dos resumos que ele faz, de suas paráfrases, como também 

da maneira com que ele manipula o objeto; se sublinha, se apenas folheia sem se 

deter em parte alguma, se passa os olhos rapidamente e espera a próxima atividade 

começar, se relê (KLEIMAN, 1996, p. 49). 

 

Em relação às inferências, Kleiman (1996) trata dos implícitos, pois, através deles, é 

convocado o contexto situacional/cultural e se interpretam as “entrelinhas” do texto. Em 

relação a isso, Charaudeau (2014) explica que a construção do sentido se dá por meio de um 

duplo movimento: centrípeto, porque sempre se começa a construção de sentido no plano da 

compreensão, observando-se a organização superficial de sua materialidade; e centrífugo, já 

que, pelas inferências, são trazidas à tona informações contextuais.  
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Ainda sobre compreensão e interpretação, Charaudeau (1994) define-as como níveis 

diversos de construção de sentido. As operações de identificação, qualificação, ação e 

causação atuam fortemente na compreensão, embora não sejam exclusivas dela, ou seja, por 

meio delas reconhece-se o sentido de língua. O autor diz que, para decodificar um texto, 

 
[...] é preciso reconhecer o sentido das palavras que resulta de uma categorização 

semântico-linguística, reconhecer as “instruções de sentido”, ou “moléculas 
sêmicas” mais prováveis (trata-se aqui, na verdade, de um cálculo de probabilidade) 

que se ligam às palavras e cuja coesão contextual deverá permitir reconhecer as 

operações de identificação, de qualificação etc., que presidiram a construção do 

sentido da língua do mundo significado pelo sujeito comunicante. Esse processo de 

ordem categorial que termina no reconhecimento do sentido da língua pode se 

chamar de “compreensão” (CHARAUDEAU, 1994, p. 5). 

 

A interpretação é uma operação de ordem inferencial que permite construir e reconstruir 

a problematização de sentido do texto, ou seja, a construção de sentido de discurso que será 

finalizado no ato da leitura é o que pode ser chamado de interpretação. Para Charaudeau 

(1994, p. 6), 

[...] São operações de ordem inferencial que permitem (re)construir a 

“problematização” do sentido do discurso que se encontra no mundo significado 
pelo sujeito comunicante [...]. É pelo grau de coerência do trabalho inferencial que 

se mede a verossimilhança do sentido do discurso. [...] É pelo grau de ajustamento 

do trabalho inferencial texto-quadro contratual que se mediará a justeza (quer dizer, 

a “validação”) do sentido do discurso. Esse processo duplo (discurso e situacional) 

de ordem inferencial que leva ao reconhecimento – construção do sentido de 

discurso problematizado e finalizado pode ser chamado “interpretação”.  

 

Logo, o autor pontua que “(...) se o ato de compreensão se limita a reconhecer o sentido 

da língua, o ato de interpretação consiste em colocar sentido de língua em relação com as 

condições que presidem à finalização pragmática do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 

1994, p. 7). Pode-se dizer que o sentido da leitura começa na observação do leitor experiente, 

que constrói significados a partir do que lê em determinado contrato comunicativo, através 

desse duplo movimento.  

A leitura é finalizada em função de uma gama variada de representações e 

reconhecimentos dos códigos utilizados para produzir um texto e é um processo de interação 

que ocorre no circuito leitor-texto-autor. O leitor interage com o texto, projetando nesse 

processo toda bagagem cultural e social que possui. Essa bagagem permitirá a produção de 

efeitos de sentido na leitura. Para Feres (2016), o ato de ler deve ser visto em 

[...] uma perspectiva interativa, que considera a participação do sujeito-leitor na 

construção de sentido textual a partir de suas experiências e seus conhecimentos, do 

reconhecimento do outro e das circunstâncias em que se dão as trocas comunicativas 

engendradas pela leitura, em conformidade com o material formal que se apresenta 

(FERES, 2016, p. 31). 
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Assim, a leitura pressupõe algo “a mais” do que está explícito. Ler está inteiramente 

ligado à construção de sentido, aos saberes partilhados, além das relações com o contexto. 

Definindo o ato de ler, Feres dirá que 

[...] pode ser definido como um processo interativo de construção de sentido, 

baseado na criação de expectativas concernentes aos saberes partilhados pelos 

integrantes de uma troca comunicativa estabelecida por meio de um texto. O sentido 

é construído nas relações entre texto e contexto, entre produtor e leitor e, enfim, 

entre o que está explícito no texto e o que é evocado (FERES, 2016, p. 31). 

 

Ainda sobre a problematização da leitura, serão apresentados alguns pontos de vista 

acerca dos tipos de conhecimentos, das representações sociais, além dos conceitos de 

letramento, dos multiletramentos e da inferência para o processo de interpretação de textos, 

pois é através de relações estabelecidas com situações extratextuais que a construção do 

sentido e a significação do escrito/dito/mostrado passa a fazer sentido.  

 

2.1 AS INFERÊNCIAS, O QUE SÃO? 

 

Texto quer dizer “tecido”, não um produto, mas uma produção. De igual maneira, a 

leitura não é um produto, antes, uma produção. A leitura é produzida à medida que o 

leitor interage com o texto. Ler não é decodificar, embora a decodificação possa ser 
o primeiro passo para a ocorrência da leitura. Decodificar é apenas obter a 

informação visual que vem pelo globo ocular diante da página impressa 

(DELL‟ISOLA, 2001, p. 28). 

 

As inferências são processos cognitivos reais que acontecem de forma virtual, em que 

há a ativação dos conhecimentos sociodiscursivos e, por meio dos quais o indivíduo produz 

para que possa preencher as lacunas em relação ao que não está dito explicitamente em um 

texto. Ou seja, é o “acionamento” do que está na memória do indivíduo para que possa 

compreender e interpretar o que está nas entrelinhas.  

Marcuschi (s/d, p. 3) afirma que ler é um processo inferencial, já que a leitura madura 

envolve elaborações semânticas, pragmáticas, lógicas, culturais etc. Além de depender de 

aspectos linguísticos, extralinguísticos e extratextuais. Para o autor, a noção de inferência está 

ligada a “(...) uma operação cognitiva que permite ao leitor construir novas proposições a 

partir de outras já dadas” (MARCUSCHI, s/d, p. 6). Nesse sentido, o processo inferencial 

varia de indivíduo para indivíduo, visto que, para a realização de uma leitura, não são ativados 

somente conhecimentos lexicais. O contexto social, cultural e discursivo de cada ser humano 

determina a construção de enunciados implícitos. Logo, pessoas diferentes leem textos de 

formas diferentes. Nesse contexto, a 

Inferência é um processo cognitivo que gera uma informação semântica nova, a 
partir de uma informação semântica anterior, em um determinado contexto. 

Inferência é, pois, uma operação mental em que o leitor constrói novas proposições 
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a partir de outras já dadas. Não ocorre somente quando o leitor estabelece elos 

lexicais, organiza redes conceituais no interior do texto, mas também quando o leitor 

busca, extratexto, informações e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, 

com os quais preenche “vazios” textuais. O leitor traz para o texto um universo 

individual que interfere na sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas 

por contextos psicológico, social, cultural, situacional, dentre outros (DELL‟ISOLA, 

2001, p. 44). 

 

Como a produção das inferências está totalmente relacionada aos traços da memória, é 

relevante apresentar como ocorre o processo da “busca” por conhecimentos guardados na 

mente. Os conteúdos são armazenados no cérebro por meio de uma perspectiva, denominada, 

por Beaugrande (1980), de frames, schemas, scripts e plans.  

Para o autor (apud DELL‟ISOLA, 2001, p. 47), os nossos conhecimentos são 

compostos por frames – uma espécie de esqueleto ou estrutura da memória – e são eles que 

organizam, de acordo com o campo semântico, certas recuperações automáticas que 

preenchem as lacunas do texto. Já os schemas (esquemas) responsabilizam-se pela ordenação, 

memorização e reprodução dos enunciados. Os scripts (roteiros) são a inter-relação dos 

nossos conhecimentos, por exemplo, como as ações normalmente acontecem numa dada 

situação. O plan (plano) diz respeito ao planejamento do indivíduo em relação ao seu 

objetivo, por exemplo, o aluno que quer passar de série irá estudar para alcançar sua meta. 

Assim, são essas “(...) estruturas cognitivas de expectativas que levam os indivíduos a 

organizar seus conhecimentos, segundo a experiência particular de cada um” (DELL‟ISOLA, 

2001, p. 50). 

Pode-se dizer que grande parte da interpretação de um texto é obtida por meio das 

implicações e são essas implicações que permitem a produção de inferências. Elas são 

utilizadas, principalmente, para preencher as lacunas presentes em um texto. Uma espécie de 

inferência presente na compreensão e interpretação dos enunciados é a inferência de bridging 

que são exigidas pela coerência do texto. Além dessa, Carpenter e Just (apud DELL‟ISOLA, 

2011, p. 54) afirmam existir duas possibilidades de inferências: a catafórica que se refere a 

partes do texto que gerou as inferências e a anafórica que se refere a partes do texto que 

antecedem a que gerou a inferência.  

Com base na análise linguística, as inferências foram classificadas de variadas formas e 

por variados autores. Frederiksen, C.; Frederiksen, J.; Humpherey & Ottsen (apud 

DELL‟ISOLA, 2001) apresentam quatro tipos de inferências: de primeiro estágio (que 

asseguram a sentença lida), conectivas (que fazem a ligação entre as proposições que estão 

dentro e fora do texto), as estruturais (responsáveis pela organização e reorganização da 

temática tratada no texto) e as extensivas (ligadas ao conhecimento prévio do leitor). 
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Já Crothers (apud DELL‟ISOLA, 2001, p. 58) vai distinguir as inferências a priori das 

posteriori. A primeira está relacionada ao conhecimento prévio do leitor, enquanto a segunda 

é extraída a partir do próprio texto. “(...) uma sistemática inter-relação é pressuposta entre 

esses dois tipos de inferência e a coerência textual: as inferências a posteriori contribuem para 

a coerência, enquanto que as inferências a priori, não”.  

Reder (apud DELL‟ISOLA, 2001) fala em inferências: a) obrigatórias: pretendidas pelo 

autor do texto e, com isso, preenchem as lacunas; b) facultativas: não são pretendidas pelo 

autor, são elaboradas pelo leitor e com isso enriquecem as informações trazidas no texto. Em 

contraste ao que foi dito anteriormente em relação às inferências, Ricktheir, Schnotz & 

Strahner (1985) afirmam haver três aspectos para a classificação das inferências: o input, o 

output e o processo entre input e output. O primeiro diz respeito à informação nova que se 

adquire, o segundo se refere ao resultado da representação mental do texto e o terceiro (o 

processo) ocorre por meio da geração de inferência.  

Em vista disso, os autores Clark e Haviland (1974) apresentam uma nova espécie de 

“contrato” que propõe a presença de informações dadas e novas nos enunciados. A partir 

disso, Clark (1977) reitera que os processos inferenciais ocorrem por meio do fenômeno de 

bridging, em que há uma forte relação entre a informação dada e a inferida. O autor classifica 

as inferências como processo de referência direta, indireta por associação, referência indireta 

por caracterização e de relações temporais. Assim, 

A referência direta é o processo inferencial simples e comum em que há uma relação 

direta entre o referido e o referente. [...] referência indireta por associação [...] As 

partes de informações associadas podem ser, algumas vezes, completamente 

predizíveis, extraídas daquilo que foi mencionado, mas nem sempre isso ocorre. [...] 
a referência indireta por caracterização [...] quase sempre o que é referido é um 

objeto que desempenha papel em um evento ou circunstância previamente 

mencionada. Finalmente o autor aponta cinco relações temporais que podem ser 

inferidas pelo leitor ouvinte: razão; causa; consequência; concorrência; subsequência 

(DELL‟ISOLA, 2001, p. 60-66). 

 

Além dessas, Clark aborda conceitos acerca das inferências autorizadas e não 

autorizadas. O autor afirma que essas inferências estão entre o autor e o leitor. “As primeiras 

ocorrem quando o leitor infere algo pretendido pelo autor. (...) as não autorizadas ocorrem 

quando o leitor infere algo não-pretendido pelo autor (...)”. (apud DELL‟ISOLA, 2001, p. 67-

68) 

 Warren, Nicholas e Trabasso (1979) apresentam outras classificações acerca das 

inferências. Os autores distinguem essas inferências em três tipos com subtipos. São elas: 

lógicas (motivacional, causativa psicológica, causativa física e capacitacional); informativas 

(pronominal, referencial, espaço-temporal, relativa a esquemas do mundo e elaborativa) e 

inferências avaliativas. Em relação às lógicas e seus subtipos, 
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Inferências lógicas são as vigas e os pinos da narrativa, o andaime no qual a história 

está suspensa e através dos quais os eventos são conectados. As inferências 
motivacionais envolvem a extração das causas dos pensamentos, ações, objetivos 

voluntários de uma personagem ou, reciprocamente, predizem os pensamentos, 

ações, objetivos da personagem, sob causas estabelecidas. As inferências causativas 

psicológicas envolvem a extração das causas de pensamentos, ações ou sentimentos 

involuntários de uma personagem dada e vice-versa. As inferências causativas 

físicas envolvem inferências sobre causas mecânicas de eventos ou estados objetivos 

dados e vice-versa. As inferências capacitacionais determinam as condições que são 

necessárias, mas não suficientes, para um dado evento (DELL‟ISOLA, 2001, p. 71-

72). 

 

Já em relação ao segundo tipo e subtipo de inferências, as informativas são designadas 

pelos autores da seguinte forma: 

 
[...] Inferências Informativas, que, à exceção das elaborativas, determinam as 
pessoas, coisas, lugares, tempo e o contexto geral de um dado evento. As 

pronominais são as inferências que especificam o antecedente de pronomes, 

conforme já foi tratado. As inferências referenciais especificam antecedentes 

relacionados a ações ou eventos quando a referência não é pronominalmente 

marcada. As inferências espaço-temporais estabelecem, como o próprio nome diz, 

uma proposição ou uma série de proposições de lugar e de tempo, e determinam sua 

duração. As inferências esquema de mundo partilham algumas características das 

inferências referenciais e espaço-temporais. Elas constroem um contexto dentro do 

qual proposições subsequentes são interpretadas e tornam-se compreensíveis. As 

inferências elaborativas são usualmente adições originadas diretamente do 

conhecimento de mundo, hipóteses, suposições razoáveis sobre aspectos irrelevantes 

ou pouco relevantes da narrativa (DELL‟ISOLA, 2001, p. 72-76). 

 

Já as inferências avaliativas são particulares do leitor, baseada em seu conhecimento de 

crença, valores, conhecimento de mundo. “Envolvem noções morais, convenções, 

anormalidades em pensamentos ou ações de personagens e no estilo do texto” (DELL‟ISOLA, 

2001, p. 76). 

Nessa breve apresentação de alguns conceitos acerca das inferências, pode-se perceber 

que o processo de inferir relaciona-se a muitos elementos de ordem sociocultural e 

sociocognitiva. Não só em textos verbais, mas também em textos visuais e verbo-visuais, a 

percepção de inferência é necessária para a produção de sentido de qualquer texto. Como as 

inferências são produzidas a partir daquilo que é conhecido, a próxima seção trará conceitos 

acerca dos tipos de conhecimentos. 

 

2.2 OS CONHECIMENTOS CAPAZES DE PRODUZIR SENTIDOS NA LEITURA 

Os conhecimentos prévios de todo indivíduo se fazem necessários para a construção de 

significados na leitura. É a partir desses conhecimentos que ele poderá relacionar e inferir 

questionamentos presentes no texto. Eles são adquiridos por meio da vivência do indivíduo; o 

que ele é, viu, leu e aprendeu ficam depositados na memória que é ativada inconscientemente 
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quando necessário. É por meio do conhecimento prévio que a leitura se torna individual; 

pessoas possuem experiências diferenciadas e as vivenciam de formas diversas. Os 

conhecimentos se entrelaçam e auxiliam os leitores a compreenderem e interpretarem o 

explícito e implícito textual. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998), para 

que haja construção de significados sociointeracionais, as pessoas utilizam três tipos de 

conhecimento: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e o conhecimento da 

organização dos textos. É por meio da utilização destes conhecimentos que o indivíduo estaria 

preparado para a competência comunicativa e discursiva.  

É relevante dizer que o conhecimento sistêmico diz respeito aos níveis de organização 

linguística, ou seja, conhecimentos léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-

fonológicos; são eles os responsáveis pela escolha da seleção gramatical adequada para que 

haja interação. 

Já o conhecimento de mundo está relacionado à vivência de mundo do indivíduo, suas 

experiências e conhecimentos do dia a dia. Assim, “(...) ficam armazenados na memória das 

pessoas conhecimentos sobre várias coisas e ações, por exemplo, festas de aniversário, 

casamentos, oficinas de conserto de carros, (...) conhecimentos construídos ao longo de suas 

experiências de vida” (BRASIL, 1998, p. 29-30). Esses conhecimentos 

 
[...] organizados na memória em blocos de informações, variam de pessoa para 

pessoa, pois refletem as experiências que tiveram, os livros que leram, os países 

onde vivem etc. Pode-se, contudo, imaginar que algumas pessoas que tenham a 

mesma profissão – professores, por exemplo – tenham mais conhecimentos de 

mundo em comum do que aquelas que exerçam outra profissão (BRASIL, 1998, p. 

30). 

  

Para a Semiolinguística, além desse conhecimento de mundo – conhecimento prévio – 

temos o que Charaudeau (2011) vai chamar de conhecimento de crença que está relacionado a 

toda vivência do indivíduo com o mundo interior. O autor afirma que “(...) las
2
 emociones son 

de orden intencional, están ligadas a los saberes de creencia y se inscriben en una 

problemática de la representación psico-social” (CHARAUDEAU, 2011, p. 2). Assim, 

 
El3 hecho de que las emociones se inserten en un marco de racionalidad no es 

suficiente para explicar su especificidad. No solamente el sujeto debe percibir 

                                                             
2
 “[...] as emoções são de ordem intencional, estão ligadas aos saberes de crença e se inscrevem em uma 

problemática da representação psicossocial” (tradução nossa). 
3 “O fato de que as emoções se inserem num marco de racionalidade não é suficiente para explicar sua 

especificidade. Nem só o sujeito deve perceber alguma coisa, nem só essa coisa deve se acompanhar de uma 

informação, para falar de um saber também é necessário falar que o sujeito possa avaliar esse saber, que possa se 

posicionar em relação a este último para experimentar ou expressar emoções. Um indivíduo qualquer pode 

perceber um leão, reconhecer sua morfologia, conhecer seus hábitos, ter conhecimentos zoológicos avançados 

sobre este animal, enquanto não avaliar o perigo que pode representar para ele, na situação em que ele se 
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alguna cosa, no solamente esa cosa debe acompañarse de una información, es decir, 

de un saber, sino que además es necesario que el sujeto pueda evaluar ese saber, que 

pueda posicionarse en relación con este último para poder experimentar o expresar 

emoción. Un individuo cualquiera puede percibir un león, reconocer su morfología, 

conocer sus hábitos, tener conocimientos zoológicos avanzados sobre este animal, 

mientras no haya evaluado el peligro que éste pueda representar para él, en la 

situación en la que él se encuentra, no va a experimentar ninguna emoción de miedo. 

Este tipo de saber tiene, pues, dos características: 1) se estructura alrededor de 
valores que están polarizados; 2) estos sino que simplemente tienen necesidad de 

estar fundados para él. Se trata ahí de un saber de creencia que se opone a un saber 

de conocimiento que se funda en criterios de verdad exteriores al sujeto 

(CHARAUDEAU, 2011, p. 3). 

 

Já o conhecimento da organização textual é o tipo de conhecimento que auxilia a 

organização, informação, produção e interpretação de textos escritos e orais. Este 

conhecimento pode ser chamado, também, de conhecimento intertextual. Os leitores e 

ouvintes devem esperar tipos de organizações textuais para gêneros de textos distintos. Os 

PCNs dizem que: 

Em geral, os textos orais e escritos podem ser classificados em três tipos básicos: 

narrativos, descritivos e argumentativos. Isso não quer dizer, porém, que os textos 

narrativos não tenham elementos descritivos ou que os argumentativos não tenham 

elementos narrativos. Esses três tipos básicos são usados na organização de vários 

outros tipos de textos, que têm funções diferentes na prática social: textos literários 

(poema, romance, etc.), textos pedagógicos (material didático para ensinar espanhol; 
aula expositiva etc.), textos científicos (relatório de pesquisa, trabalho publicado em 

revista científica etc.), textos epistolares (carta pessoal, carta de negócio etc.), textos 

de propagandas (anuncio para vender uma TV), entrevistas, debates etc. Assim, 

dependendo do alvo a ser atingido, o autor escolherá um outro tipo de texto 

(BRASIL, 1998, p. 31). 

 

São esses três tipos de conhecimentos que os indivíduos utilizam “(...) na construção do 

significado para atingirem suas propostas comunicativas, apoiando-se nas expectativas de 

seus interlocutores em relação ao que devem esperar no discurso” (BRASIL, 1998, p. 32). Por 

isso,  

O processo de construção de significado resulta no modo como as pessoas realizam 

a linguagem no uso e é essencialmente determinado pelo momento que se vive (a 

história) e os espaços em que se atua (contextos culturais e institucionais), ou seja, 
pelo modo como as pessoas agem por meio do discurso no mundo social, o que foi 

chamado de a natureza sociointeracional da linguagem. Assim, os significados não 

estão nos textos; são construídos pelos participantes do mundo social: leitores, 

escritores, ouvintes e falantes (BRASIL, 1998, p. 32).  

 

Assim como os conhecimentos, a intertextualidade também contribui para a construção 

de sentido do texto/discurso, por isso, a próxima seção trará conceitos acerca desse elemento 

discursivo que participa essencialmente da produção de sentido nos textos. 

 

                                                                                                                                                                                              
encontra, não vai experimentar nenhuma emoção de medo. Este tipo de saber tem duas características: 1) se 

estrutura ao redor de valores que estão polarizados; 2) estes simplesmente têm necessidade de ser fundada para 

ele. Trata-se aí de um saber de crença que se opõe a um saber de conhecimento que se funde a critérios de 

verdade exteriores ao sujeito” (tradução nossa). 
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 2.2.1 A intertextualidade 

 

 Como já mencionado, o sentido na leitura é produzido através de alguns mecanismos 

intratextuais e extratextuais. É através desses mecanismos que todo leitor proficiente poderá 

compreender e interpretar o sentido do texto. 

 

2.2.1.1 Intertextualidade: fonte essencial para produção de sentido no texto 

 

As produções humanas, mesmo que pareçam desconexas, estão em constante relação. 

Essas produções são construídas a partir do tecer cultural, uma enorme rede de inter-relações 

formadas pelos indivíduos. Pode-se dizer que toda produção humana é fruto do reconstruir, ou 

seja, faz parte de uma grande relação intertextual. “O espaço da cultura é, pois, intertextual. 

Essa ideia não implica harmonia como característica definidora da cultura, mesmo porque não 

existe um, mas vários grupos culturais dentro de uma mesma sociedade” (PAULINO; 

WALTY; ZILDA, 1997, p. 12). Logo, 

 

O processo cultural jamais se interrompe. Entretanto, os próprios seres humanos, 

que o vivenciam ininterruptamente, efetuam cortes e recortes nesse conjunto para 

atender a seus interesses e necessidades. O movimento de produção e recepção de 

um texto faz parte desse processo que pode ser chamado de semiose cultural. O 

sentido de texto é por isso relativo: o texto será sempre trecho da semiose cultural 

que se constitui como um processo constante. [...] Os textos funcionam, então, como 

unidades necessárias à própria existência da rede cultural. São recortes que se fazem, 

e aos quais se atribuem uma integridade, um sentido, uma função (PAULINO; 

WALTY; ZILDA, 1997, p. 15). 

 

Pode-se dizer que toda leitura é intertextual, já que, ao ler um texto, são estabelecidas 

associações com outro texto. Essas associações são livres e diretas, engendradas 

inconscientemente, independente da intenção do autor e/ou leitor – algumas vezes, é de 

maneira consciente, pois o autor pode também ter alguma intenção sobre sua produção. 

Assim, as leituras são realizadas de várias maneiras e dependerão da vivência e experiência de 

cada leitor. Koch (2008) afirma que a intertextualidade “stricto sensu” acontece quando 

 
[...] em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que 

faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva [...] dos 

interlocutores. Isto é, em se tratando de intertextualidade stricto sensu, é necessário 

que o texto remeta a outros textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, 

com os quais estabelece algum tipo de relação (KOCH, 2008, p. 17). 

 

Segundo Koch (2008), existem vários tipos de intertextualidade; cada uma com 

característica própria. A intertextualidade temática está presente em textos científicos “(...) 

pertencentes a uma mesma área do saber ou a uma mesma corrente de pensamento, que 
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partilham temas e servem de conceitos e terminologia próprios, já definidos no interior dessa 

área ou corrente teórica” (KOCH, 2008, p. 18). 

Já a intertextualidade estilística acontece quando o autor parodia estilos ou variedades 

linguísticas “(...) são comuns em textos que reproduzem a linguagem bíblica, um jargão 

profissional, um dialeto, o estilo de um determinado gênero, autor ou segmento da sociedade”. 

(KOCH, 2008, p. 19) No caso da intertextualidade explícita, ela ocorre quando a fonte 

retirada de um livro, por exemplo, é citada diretamente em outro texto. “É o caso das citações, 

referências, menções, resumos, resenhas e traduções; em textos argumentativos quando se 

emprega o recurso à autoridade; e, em se tratando de situações de interação face-a-face (...)” 

(KOCH, 2008, p. 28). 

A intertextualidade implícita acontece quando não há menção explícita da fonte que foi 

retirada “(...) com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação argumentativa, quer de 

contraditá-lo, colocá-lo em questão, de ridicularizá-lo ou argumentar em sentido contrário” 

(KOCH, 2008, p. 30). A ideia central é de que o leitor consiga reconhecer o texto-fonte por 

meio de seus conhecimentos extratextuais, pois se isto não ocorrer, o sentido do texto poderá 

ficar prejudicado. Koch indica que este tipo de intertextualidade é denominado por Grésillon e 

Maingueneau (apud KOCH, 2008) como captação. Na obra intitulada Dicionário de Análise 

do Discurso, Charaudeau e Maingueneau (2014, p.94) argumentam que a captação “(...) 

consiste em transferir para o discurso reinvestidor a autoridade relacionada ao texto ou ao 

gênero fonte: o pregador cristão que imita uma parábola evangélica ou o gênero parábola, o 

slogan que imita um provérbio ou o gênero proverbial”. 

Além disso, Koch (2008) explica que a intertextualidade implícita também pode ocorrer 

por meio do plágio, em que o autor acredita e antefere que seus leitores não ativem em suas 

memórias lembranças acerca do enunciado plagiado, sendo assim uma estratégia de captação 

por parte do interlocutor. Encontra-se, ainda, a intertextualidade implícita com valor de 

subversão, em que o leitor utiliza de seu conhecimento de mundo para fazer relação do texto 

apresentado ao texto-fonte, pode-se dizer que se trata de uma espécie de paródia, também, de 

textos não literários. “(...) na subversão, a imitação permite desqualificar a autoridade do texto 

ou do gênero fonte. Reconhecem-se aqui os fenômenos da paródia depreciadora” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 94). Fávero (2011) afirma que Bakhtin define 

a paródia como 

 
elemento inseparável da sátira menipéia4 e de todos os gêneros carnavalizados. Ele a 

coloca ao lada da estilização e do skaz, pois, apesar das diferenças substanciais, 

                                                             
4
 A sátira menipeia, diz ainda Bakhtin, contém uma combinação espantosa de elementos na aparência 

heterogêneos e incompatíveis: o diálogo filosófico, os discursos oratórios, a aventura, o naturalista, o fantástico, 
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apresenta traços em comum: permitem reconhecer explicitamente uma semelhança 

com aquilo que negam, a palavra tem um duplo sentido, voltando-se para o discurso 

de um outro e para o objeto do discurso como palavra (p. 53). 

 

A intertextualidade intergenérica diz respeito ao gênero, os quais apresentam entre si 

relações de intertextualidade, considerando seu estilo, temática e sua forma composicional. 

Isso faz com que o leitor perceba a relação de familiaridade que há entre os gêneros 

discursivos. Assim, este tipo de intertextualidade também está relacionado ao contexto em 

que se encontra “tal” gênero, pois, um mesmo gênero pode exercer a função de outro com o 

intuito de criticar, ironizar ou argumentar. 

 
É bastante comum, todavia, que, no lugar próprio de determinada prática social ou 

cena enunciativa (Maingueneau, 2001) se apresente(m) gênero(s) pertencentes a 

outras molduras comunicativas, evidentemente com o objetivo de produzir 
determinados efeitos de sentido. Para tanto, o produtor do texto conta com o 

conhecimento prévio dos seus ouvintes/leitores a respeito dos gêneros em questão. É 

a intergenericidade ou intertextualidade (inter)genérica, denominada também por 

Mascuschi (2002) de configuração híbrida, ou seja, um gênero que exerce a função 

de outro, o que revela “a possibilidade de operações e maleabilidade que dá aos 

gêneros enorme capacidade de rigidez” (p. 31) (KOCH, 2008, p. 64).  
 

A intertextualidade tipológica “(...) decorre do fato de depreender, entre determinadas 

sequências ou tipos textuais – narrativas, descritivas, expositivas etc., um conjunto de 

características comuns, em termos de estruturação, seleção lexical, uso de tempos verbais,” 

entre outras (KOCH, 2008, p. 75). Ou seja, é esta intertextualidade que possibilita o 

reconhecimento do tipo textual em questão.  

Há ainda, o que Koch (2008, p. 45) vai chamar de détournement, uma espécie de 

intertextualidade que “(...) consiste em produzir um enunciado que possui as marcas 

linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque de provérbios 

reconhecidos”. Seu objetivo é “(...) levar o interlocutor a ativar o enunciado original, para 

argumentar a partir dele; ou então, ironizá-lo, ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas 

situações, ou orientá-lo para um outro sentido, diferente do sentido original” (KOCH, 2008, p. 

45) 

Em relação ao conceito desse “desvio”, Koch afirma existir nessa modificação, por 

parte dos interlocutores, quando não se trata de plágio, uma espécie de “adulteração”, em que 

o texto-fonte é modificado objetivando à produção de outros sentidos. Citando Ducrot (1980, 

1984), a autora expõe sua teoria polifônica da enunciação, em que o autor acredita na 

possibilidade de existência de dois ou mais enunciadores no interior de cada discurso, ou seja, 

“(...) sob a voz de um único locutor, fazem-se ouvir outras vozes, uma das quais é endossada 

                                                                                                                                                                                              
a utopia etc. “Podemos dizer que o carnaval e sua percepção própria do mundo constituem o princípio 

reunificador de todos esses elementos díspares em um todo orgânico e que esse princípio possui uma força e uma 

vitalidade excepcionais” (BAKHTIN, 1970, p. 183 apud FÁVERO, 2011, p. 53).  
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pelo locutor” (KOCH, 2008, p. 46). Assim, a retextualização de provérbios pode ocorrer por 

substituição de fonemas, por acréscimo de formulação adversativa, por inversão da polaridade 

afirmação/negação, por supressão de morfemas e por transposição. Dessarte: 

 
[...] os détournements têm sempre valor argumentativo, em grau maior ou menor. 

Interessante é notar, também, que, com base no mesmo intertexto, é possível muitas 

vezes argumentar em sentidos opostos. É claro que, sendo o mesmo texto-fonte 

inserido em dois contextos diferentes, um em que há captação, outro em que ocorre 

a subversão, a orientação argumentativa será diferente. Contudo, ela poderá ser 

também diferente em se tratando de dois casos de subversão. Tudo vai depender, 

evidentemente, do contexto mais amplo em que o texto que sofreu détournement se 

encontra inserido, tanto do co-texto, quanto do entorno visual [...] (KOCH, 2008, p. 

58). 

 

Além das relações intertextuais, pode-se falar ainda em relação de transtextualidade, 

quando texto verbal e texto visual possuem relação direta com outros textos, como títulos e 

subtítulos que acompanham textos visuais em seção de abertura de unidades de livros 

didáticos. Guimarães (2013), em Texto, discurso e ensino, cita Genette, que discorre sobre as 

relações transtextuais: “(...) transtextualidade ou transcendência textual do texto”, indicando 

os cinco tipos:  

A intertextualidade, definida como uma relação de copresença entre dois ou mais 

textos; a paratextualidade ou relação que o texto mantém com seu paratexto: título, 

subtítulo, prólogo, epílogo, notas à margem, notas de rodapé, entre parênteses; a 

metatextualidade ou relação do texto com outro que fala dele, como ocorre, por 

exemplo, na resenha, na recensão. Trata-se de uma relação de ordem crítica; a 

hipertextualidade ou relação que une um texto B (hipertexto) a um texto anterior A 
(hipotexto), no qual se enxerta, de maneira que não se trata de comentário; 

hipertexto é todo texto derivado de outro anterior por transformação simples ou 

transformação indireta; a arquitextualidade ou conjunto de categorias gerais ou 

transcendentes, das quais depende qualquer discurso (tipos de discurso modos de 

comunicação, gêneros literários) (GUIMARÃES, 2013, p. 73-74). 

 

As explicações anteriores ratificam a importância da intertextualidade na construção de 

sentidos do texto, pois, a partir dela, pode-se atribuir significados e também retextualizar 

enunciados presentes na sociedade. Para melhor esclarecer a relação entre texto e discurso, 

intertextualidade e interdiscursividade, a próxima seção abordará alguns aspectos 

relacionados a esses conceitos.  

 

 

 

 

 

 



27 
 

 2.2.1.2 Texto e discurso: intertextualidade e interdiscursividade 

 

É importante frisar que a intertextualidade não é definida da mesma forma que a 

interdiscursividade, já que a primeira está diretamente ligada ao texto e a segunda está ligada 

ao discurso. Para que se possa compreender essa diferenciação, será feita uma breve distinção 

entre texto e discurso. 

Partiremos de conceitos trazidos pela Teoria Semiolinguística do Discurso e recorremos 

também a outras teorias que possuem mais propriedade para falar acerca do texto, caso da 

Linguística Textual.  

Charaudeau (2001) afirma que todo sujeito falante – comunicador – reconhece as 

formas combinatórias dos signos e seus sentidos, pois são os elementos utilizados para 

expressar uma intenção comunicativa. Para o autor, todo ato comunicativo é intencional, é 

neste nível que se produz o texto, “(...) resultado
5
 de um acto de lenguaje producido por un 

sujeto dado dentro de una situación de intercambio social dada y poseyendo uma forma 

peculiar” (CHARAUDEAU, 2001, p. 15).  

Já o discurso, para o autor, é capaz de ultrapassar os códigos linguageiros, pois se 

constitui em meio ao lugar de encenação da significação, “(...) o discurso diz respeito ao 

conjunto da encenação da significação do qual um dos componentes é enunciativo (discurso) 

e o outro enuncivo (história)” (CHARAUDEAU, 2001, p. 26). O autor ainda afirma que não 

se pode confundir texto com discurso, justamente por tratarem-se de elementos distintos. 

Vejamos: 

Não se deve confundir discurso com texto. É preciso considerar texto como o objeto 

que representa a materialização da encenação do ato de linguagem. O texto é o 

resultado singular de um processo que depende de um sujeito falante particular e de 

circunstâncias de produção particulares. Cada texto é, assim, atravessado por vários 

discursos ligados a gêneros ou a situações diferentes. Por exemplo, o gênero político 

pode ser entrecruzado por um discurso didático ou por um discurso de humor 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 25). 

 

Na obra, Dicionário de Análise do Discurso, Charaudeau e Maingueneau (2014), na 

busca por uma definição acerca do que seria o texto, remontam a variadas teorias que 

dissertam a respeito dele e concluem que o texto é uma unidade complexa, não deve ser 

fechado em tipologias e que somente a coesão e a coerência podem dar conta da 

grandiosidade que esta unidade faz. Já o discurso, pode ser classificado por meio de várias 

dicotomias: discurso versus frase, discurso versus língua, discurso versus texto e discurso 

versus enunciado. A dualidade essencial para a pesquisa é a versus texto, apresentada pelos 

                                                             
5
 “[...] resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito dado dentro de uma situação de comunicação 

social e possuindo uma forma peculiar” (tradução nossa). 
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autores da seguinte forma: “O discurso é concebido como a inclusão de um texto em seu 

contexto (condições de produção e de recepção)” (ADAM, 1999, p. 39). 

Para Koch (2014), o texto não é puramente um conjunto de frases isoladas, mas sim um 

conjunto de elementos significativos que são a base para que haja a comunicação humana. O 

texto “(...) é uma realização que envolve sujeitos, seus objetivos e conhecimentos com 

propósito intencional” (KOCH; ELIAS, 2016, p. 32). Assim, 

 
[...] na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos como 

atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 

interlocutores, como sujeitos ativos que - dialogicamente – nele se constroem e são 

construídos. Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais 

variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 

sociocognitivo dos participantes da interação (KOCH, 2003, p. 17). 

 

Guimarães (2013, p. 10) afirma que o texto pode ser organizado por meio de duas 

estruturas, a microestrutura, que corresponde ao “(...) conjunto articulado de frases, resultante 

da conexão dos mecanismos léxico-gramaticais que integram a superfície textual”, e a 

macroestrutura, que é a “(...) estrutura que se identifica como o significado global do objeto 

do texto”. Assim, o texto, para a autora, é uma espécie da junção de regras gramaticais que, 

conectadas, resultam em um texto, considerando-se sua unidade temática, formato e a 

significação alcançada pela relação entre os participantes da enunciação.  

Já o discurso, segundo a autora, consiste em um lugar de mediação entre a língua e a 

fala, e pode ser definido como duas modalidades: como evento e como significação. Para 

Guimarães (2013), o primeiro é entendido como o momento inicial da produção discursiva, o 

ato de fala. E o segundo, pode ser considerado como algo durável, tendo em vista a 

durabilidade de sua dimensão significativa.  E mais, um “(...) conjunto de enunciados 

realizados, produzidos a partir de certa posição do sujeito numa estrutura social” 

(GUIMARÃES, 2013, p. 89).  

Fiorin (2011, p. 30) apresenta as noções acerca de texto e de discurso da seguinte forma: 

o primeiro corresponde à manifestação. É o lugar em que os níveis fundamental, narrativo e 

descritivo manifestam-se e se dão a ler, sendo labiríntico e estratificado. Já o discurso é “(...) o 

patamar do percurso gerativo de sentido em que um enunciador assume as estruturas 

narrativas e, por meio de mecanismos de enunciação, actorializa-as, especializa-as, 

temporaliza-as e reveste-as de temas e/ou figuras” (GREIMAS; COUTÈS 1979, p. 160). 

Pode-se constatar que o texto é um conjunto de saberes depositado numa superfície e 

permeado por diversos saberes implícitos que depende de uma interação entre sujeitos para 

que possua sentido. Já o discurso é um conjunto de enunciados estabelecidos por um contrato 

comunicativo e por sujeitos da linguagem com determinada intencionalidade, dependendo do 
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contexto situacional ao qual esteja vinculado. O texto pode ser atravessado por vários 

discursos. 

Vistos de forma sucinta, o conceito de texto e o de discurso, pode-se regressar à 

finalidade do subcapítulo: abordar as diferenças entre intertextualidade e interdiscursividade. 

Como já foi visto, ratificados em Koch (2008), existem vários tipos de intertextualidade, ou 

seja, a presença de textos-fonte em outro texto. Tal conceito – a intertextualidade – pode 

aparecer de várias formas. Já a interdiscursividade trata-se da presença de outros discursos 

num único discurso. Todo discurso é proferido no bojo de um interdiscurso, pois todo 

discurso está impregnado de algo que já foi dito. Para Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 

286), o interdiscurso é “[...] um conjunto de discursos (de um mesmo campo discursivo ou de 

campos distintos) que mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros”.  

Fiorin (2011, p. 32), em Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade, nos apresenta a 

intertextualidade como um processo de (re)construção de sentidos. O autor afirma que a 

interdiscursividade “(...) é o processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou 

percursos figurativos, temas e/ou figuras de um discurso em outro”. Ainda afirma que há duas 

formas de interdiscursividade, por citação e alusão. A citação diz respeito à repetição de 

ideias, ou seja, percursos temáticos ou figurativos. Já a alusão acontece quando “(...) se 

incorporam temas e/ou figuras de um discurso que vai servir de contexto (unidade maior) para 

a compreensão do que foi incorporado” (FIORIN, 2011, p. 34).  

Guimarães (2013) afirma que a interdiscursividade é constitutiva pelo próprio discurso. 

A autora diz que todo discurso é um interdiscurso, sendo assim, o sentido deste somente é 

construído por meio das inter-relações contextuais na produção discursiva. “Parte-se do que já 

foi dito, do que tem sido dito, dos sentidos postos, para podermos sustentar nossa 

comunicação” (GUIMARÃES, 2013, p. 118). Assim, ainda ratifica que 

 (...) todas as práticas sociais são sustentadas por um discurso – donde se infere, para 

sua interpretação, a importância do conhecimento do universo discursivo, ou seja, do 

conjunto de campos discursivos que marcam determinada época. (GUIMARÃES, 

2013, p. 118) 

 

Sendo assim, pode-se dizer que todo discurso é permeado pela interdiscursividade e 

pode estar em uma relação multiforme (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014), ou seja, 

é capaz de manifestar-se de diversas formas. Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 286) 

afirmam que o interdiscurso pode ser caracterizado em seu sentido restrito, ou mais 

amplamente. Dessa maneira, 

 
Em seu sentido restrito, o “interdiscurso” é também um espaço discursivo, um 

conjunto de discursos (de um mesmo campo discursivo ou de campos distintos) que 

mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros. Assim, para Courtine 

(1981: 54), o interdiscurso é “uma articulação contraditória de formações 
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discursivas que se referem a formações ideológicas antagônicas”. Mais amplamente, 

chama-se também de “interdiscurso” o conjunto das unidades discursivas (que 

pertencem a discursos anteriores do mesmo gênero, de discursos contemporâneos de 

outros gêneros etc.) como os quais um discurso particular entra em relação implícita 

ou explícita.  

 

O interdiscurso, portanto, pode ser entendido como a manifestação de vários discursos 

em um só. Pode-se dizer que um professor, por exemplo, ao explicar um conteúdo escolar, 

pode se fundamentar em diferentes discursos proferidos por outros professores que tenha 

ouvindo em sua jornada acadêmica.  

Além da importância da interdiscursividade para as leituras, as representações sociais 

participam do processo de compreensão e interpretação de qualquer enunciado, justamente 

por estar em sociedade, seja em forma de gesto, palavras ou atitudes do cotidiano. É sobre as 

representações que a próxima seção se dedica. 

 

 

2.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS IMBRICADAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

DE SENTIDO NA LEITURA 

 

O conceito de representações sociais foi postulado por Moscovici em seu estudo sobre 

psicanálise na França. O autor diz que “(...) as representações sociais são entidades quase 

tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma 

palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano” (MOSCOVICI, 2013, p. 

10). E mais, 

Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós 

produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos 

que elas correspondem, dum lado, à prática específica que produz essa substância, 

do mesmo modo como a ciência ou o mito correspondem a uma prática científica ou 

mítica (MOSCOVICI, 2013, p. 10). 

 

As representações sociais são uma espécie de realidade da sociedade como um todo, 

pois somos capazes de enxergar apenas o que as “convenções subjacentes” nos permitem. 

Pode-se até acreditar em liberdade sob alguns aspectos, mas jamais estaremos desvinculados 

totalmente dos preconceitos. Moscovici (2013, p. 37) afirma que “(...) enquanto essas 

representações, que são partilhadas por tantos, penetram e influenciam a mente de cada um, 

elas não são pensadas por eles; melhor, (...) elas são representadas, re-citadas e re-

apresentadas”. Para o autor,  

 
A atividade social e intelectual é, afinal, um ensaio, ou recital, mas muitos 

psicólogos sociais a tratam, erradamente, como se ela fizesse perder a memória. 
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Nossas experiências e ideais passadas não são experiências ou ideais mortas, mas 

continuam a ser ativas, a mudar e a infiltrar nossa experiência e ideais atuais. Sob 

muitos aspectos, o passado é mais real que o presente. O poder e a claridade 

peculiares das representações sociais – deriva do sucesso com que elas controlam a 

realidade de hoje através da de ontem e da continuidade que isso pressupõe 

(MOSCOVICI, 2013, p. 37-38). 

 

Em qualquer relação, entre duas pessoas que seja, haverá representações. As 

representações são os acontecimentos psicológicos entre os participantes das interações 

sociais e podem cristalizar ou mudar ideias: “(...) o importante é a natureza da mudança, 

através da qual as representações sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento 

do indivíduo participante de uma coletividade” (MOSCOVICI, 2013, p. 40). O autor afirma 

que, interna e mentalmente, o processo coletivo penetra no pensamento individual.  

Ou seja, ao se ler um livro, um texto visual ou verbo-visual, haverá sempre uma relação 

estabelecida entre os participantes do ato comunicativo e, assim, o que está sendo dito ou 

apresentado poderá sempre influenciar na perspectiva de vida dos sujeitos participantes da 

comunicação. As representações sociais estão sempre presentes no cotidiano de todo 

indivíduo e fazendo com que ele aja de acordo com o que foi estabelecido socialmente. Pode-

se dizer que 

Tais ganhos culturais e perdas estão, obviamente, relacionados a fragmentos de 

representações sociais. Uma palavra e a definição de dicionário dessa palavra 

contêm um meio de classificar indivíduos e ao mesmo tempo teorias implícitas com 

respeito à sua constituição, ou com respeito às razões de se comportarem de uma 

maneira ou de outra – uma como que imagem física de cada pessoa, que corresponde 

a tais teorias. Uma vez difundido e aceito este conteúdo, ele se constitui em uma 

parte integrante de nós mesmos, de nossas inter-relações com outros, de nossa 

maneira de julgá-los e de nos relacionarmos com eles; isso até mesmo define nossa 

posição na hierarquia social e nossos valores. Se a palavra “neurose” desaparecesse 
e fosse substituída pela palavra “desordem”, tal acontecimento teria consequências 

muito além de seu mero significado em uma sentença, ou na psiquiatria. São nossas 

inter-relações e nosso pensamento coletivo que estão implicados nisso e 

transformados (MOSCOVICI, 2013, p. 39). 

 

As relações estabelecidas pela sociedade são uma espécie de troca de conhecimento 

diário, pois a todo tempo há influência de um ser sobre o ouro. Monnerat (2012, p. 308) 

discorre acerca da memória dos discursos, afirmando que se constitui “(...) em torno de 

saberes de conhecimentos e de crenças sobre o mundo”. Os discursos estão na sociedade 

como “(...) representações sociodiscursivas em torno das quais são construídas as identidades 

coletivas de uma sociedade e a fragmentação desta em comunidades discursivas”.  Por isso, as 

comunidades acabam por se agrupar relacionando seus posicionamentos em comum.  

 Charaudeau (2004) pronuncia-se em relação às memórias dos discursos afirmando que 

estão relacionadas aos conhecimentos de crença sobre o mundo. Ou seja, os discursos que 

circulam na sociedade como forma de representações, em que são construídas as identidades 

coletivas. As memórias das situações de comunicação estão relacionadas ao dispositivo que 
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regula as trocas comunicativas a fim de que os parceiros da troca linguageira partilhem da 

mesma visão/representação do mundo. E as memórias das formas de signos são responsáveis 

pela utilização adequada do próprio comportamento linguístico, pode-se dizer que se 

corresponde a uma espécie de padronização do estilo “pessoal”, ou seja, do saber dizer. 

As representações sociais estão, portanto, presentes na interpretação e no sentido que 

cada indivíduo dá aos textos. São essas representações que acabam por estabelecer o que é 

certo ou errado, bonito ou feio, aprazível ou chato. Vivemos em uma sociedade na qual a 

coletividade e o pensamento daqueles que se determinam como “superiores” estabelecem e 

limitam o pensamento de muitos seres: “Os sistemas de representação social refletem e 

refratam imaginários, interpretando a realidade que nos cerca e mantendo com ela relações de 

simbolização, por um lado, e atribuindo-lhe significações, por outro” (MONNERAT, 2012, p. 

308).  Essas representações fazem parte do conhecimento adquirido pela sociedade e possuem 

grande fator de influência na leitura.  

Além de considerar o conhecimento extratextual na construção de sentidos no ato de 

ler, torna-se necessário ter consciência acerca do conceito de letramento, processo de 

desenvolvimento da capacidade leitora, intimamente relacionado ao ensino-aprendizagem da 

leitura. E é sobre a concepção do letramento que a próxima seção debruçará seus estudos.  

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DE SER LETRADO 

Alfabetizar não seria suficiente para formar cidadãos pensantes, críticos e reflexivos, já 

que “alfabetizar” não inclui a relação social e cultural do aluno ao processo de ensino-

aprendizagem. Magda Soares (1998) explica a diferença que há em ser letrado e ser 

alfabetizado. Para a autora, o ser letrado é aquele que sabe relacionar conteúdos e leituras a 

situações sociais e reflete sobre tal importância; também critica aquilo que julga não ser 

coerente com sua vida. O ser alfabetizado é aquele que conhece as letras do alfabeto, as 

sílabas e sabe decodificar as palavras, porém não critica um texto lido. Logo, podem-se 

encontrar pessoas alfabetizadas e não letradas; letradas e alfabetizadas. Nas palavras da 

autora, 

Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na 

condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a essa 

palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que aprende a ler e 

escrever - que se torna alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a 

envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita – que se torna letrada – é 

diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever – é analfabeta -, ou sabendo ler 
e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não 

vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita  

(SOARES, 1998, p. 36). 
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Na sociedade contemporânea, ser letrado contribui para que não haja manipulação por 

questões impostas pela própria sociedade. A ditadura da beleza, as publicidades, as novelas, 

os filmes e, principalmente a política, ditam situações as quais muitas pessoas acreditam que 

devam ser seguidas. A partir do momento em que um indivíduo lê e passa a olhar o mundo 

como um ser letrado, tende a não se iludir por discursos arbitrários, muitas vezes, sem 

fundamento.  

 Incentivar a leitura crítica nos anos iniciais escolares fará com que os educadores 

formem adolescentes e jovens mais preocupados com questões sociais e ambientais presentes 

na sociedade. Os discentes poderão fazer no lazer da leitura uma filosofia para a vida em que 

pensar e construir suas próprias verdades seja mais relevante do que repetir a verdade imposta 

pelo outro. Magda Soares (1998) afirma que 

Socialmente e culturamente, a pessoa letrada já não é mais a mesma que era quando 

analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural – não se 

trata propriamente de mudar de nível ou de classe social, cultural, mas de mudar seu 

lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura – sua relação 

com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente. Há a 

hipótese de que tornar-se letrado é também tornar-se cognitivamente diferente: a 

pessoa passa a ter uma forma diferente da forma de pensar de uma pessoa analfabeta 

ou iletrada (p. 37). 

Ser letrado possibilita um posicionamento crítico em relação às questões político-sociais 

que se encontram nessa sociedade, fazendo com que o leitor extraia de suas leituras aspectos 

positivos e negativos que não seriam percebidos pelo indivíduo caracterizado apenas como 

alfabetizado. Magda Soares diz que 

Tornar-se letrado traz, também, consequências linguísticas: alguns estudos têm 

mostrado que o letrado fala de forma diferente do iletrado e do analfabeto; por 

exemplo: pesquisas que caracterizam a língua oral de adultos antes de serem 
alfabetizados e a compararam com a língua oral que usavam depois de alfabetizados 

concluíram que, após aprender a ler e a escrever, esses adultos passaram a falar de 

forma diferente, evidenciando que o convívio com a língua escrita teve como 

consequências mudanças no uso da língua oral, nas estruturas linguísticas e no 

vocabulário... Enfim: a hipótese é que aprender a ler e a escrever e, além disso, fazer 

uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo, levam o indivíduo a um outro 

estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, entre 

outros (SOARES, 1998, p. 37-38). 

Nessa era globalizada e midiática, ler textos em veículos midiáticos diferentes está 

fazendo parte da realidade de todo indivíduo, além de incentivar e estimular uma 

aprendizagem baseada nos letramentos. Apresentar e integrar, no meio escolar, os 

multiletramentos são um diferencial, pois é preciso ler e interpretar a multimodalidade em 

qualquer gênero de texto. É sobre os multiletramentos que a próxima seção irá debruçar seus 

estudos. 
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2.4.1 Os multiletramentos influenciam na leitura? 

Depois de ter visto, de forma sucinta, algumas características sobre o letramento 

fundamentado por Magda Soares, serão apresentadas ideias concernentes à concepção dos 

multiletramentos, definida principalmente, por Rojo (2012). Para a autora, o conceito de 

multiletramentos vai muito além do conceito de “letramento”, pois o “multi” inclui, além de 

relações culturais da população, muitas modalidades presentes nos gêneros textuais que 

podem ser estudados e explorados na prática de leitura do discente. Esses letramentos tornam-

se multiletramentos, também, devido às novas TIC’s, que estimularam a criação e produção 

de novos gêneros multimodais.  Nas palavras da autora: 

Diferente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão apontar para a 

multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades 

em geral, o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos 

específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos 

quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012, p. 13). 

O conceito de multiletramentos traz para a sala de aula a necessidade de estudar e 

analisar gêneros textuais distintos e em vários veículos. A ideia central é relacionar o uso das 

tecnologias à gama de textos que passam a existir, estimulando os discentes a utilizar esses 

gêneros presentes nas mídias para melhorar seu desempenho escolar aprimorando sua leitura. 

Para García Canclini (1998, p. 308), “(...) essa apropriação múltipla de patrimônios culturais 

abre possibilidades originais de “experimentação e de comunicação, com usos 

democratizadores”. Logo,  

Nessa perspectiva, tratava-se de descolecionar os “monumentos” patrimoniais 

escolares, pela introdução de novos e outros gêneros de discurso – ditos por Canclini 

“impuros” -, de outras e novas mídias, tecnologias, línguas, variedades, linguagens. 

Para tanto, são requeridas uma nova ética e novas estéticas. Uma nova ética que já 

não se baseie tanto na propriedade (de direitos de autor, de rendimentos que se 

dissolveram na navegação livre da web), mas no diálogo (chancelado, citado) entre 

novos interpretantes (os remixers, mashupers). Uma nova ética que, seja na 

recepção, seja na produção ou design, baseie-se nos letramentos (ROJO, 2012, p. 

16). 

Todo indivíduo carrega consigo uma bagagem social e cultural que é desconhecida pelo 

outro, pois apenas em uma troca de informações é possível conhecer e saber do outro o que 

lhe configura e convém. Com isso, o professor tem um papel significativo na vida do aluno 

porque deve mediar o conhecimento adquirido por ele, além de estimular e influenciar em sua 

vida. Nada melhor do que dividir e estudar as leituras feitas em sala de aula ou fora dela junto 

aos alunos. Em outras palavras, “(...) ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação 

todo nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em que se deu 
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nossa socialização primária, isto é, o grupo social em que fomos criados” (KLEIMAN, 1996, 

p. 10). Rojo explica que 

Para o grupo de Nova Londres (2006[1996]), tanto professores quanto alunos se 

constituem participantes ativos na mudança social e podem ser considerados parte 

do mundo globalizado. Partindo da perspectiva sociocultural de que os 

multiletramentos, com suas práticas de leitura e escrita, só podem ser 

compreendidos se considerarmos o contexto social, político, econômico, cultural e 

histórico do qual fazem parte, os sujeitos contemporâneos compreenderão a 

importância desses contextos em tudo o que os cerca: naquilo que eles são, veem, 

ouvem e interpretam, fazendo menção aos textos híbridos encontrados tanto nas 

mídias digitais quanto nos meios impressos. O mundo contemporâneo impõe aos 

sujeitos uma variedade infinita de exigências que multiplicam enormemente a gama 
de práticas, gêneros e textos que nele circulam e que, de uma forma ou de outra, 

devem ser abordados na esfera escolar (ROJO, 2012, p. 83). 

Os multiletramentos trazem para as salas de aula essa tecnologia tão valorizada pelos 

discentes, assim contribuem para o ensino-aprendizagem, auxiliando os alunos não só no 

reconhecimento de variados gêneros textuais, como também a manusearem elementos 

tecnológicos em prol da educação, fazendo com que a sociedade, como um todo, ganhe.  

Além de atribuírem sentido aos textos verbais, os conhecimentos, as inferências, a 

intertextualidade, a interdiscursividade e as representações produzem, também, sentido aos 

textos visuais e verbo-visuais. É aos sentidos na leitura desses textos que o próximo capítulo 

dedicará seus estudos. 
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3 SENTIDOS NA LEITURA ATRAVÉS DA RELAÇÃO VERBO-VISUAL 

 

O sentido na leitura está ligado a vários procedimentos e processos interativos. Assim 

como dá-se sentido aos textos verbais, por meio de relações semânticas, sintáticas e 

interações, dá-se também sentido aos textos visuais e verbo-visuais. É preciso aprender a 

interpretar imagens, buscar as significações que são trazidas por elas, e é sobre esse aspecto 

que debruçaremos nossos estudos neste capítulo. 

Em relação à leitura de imagens, Santaella (2012) afirma que há necessidade de se 

investir no letramento imagético, pois a sociedade atual não valoriza nem ensina a leitura de 

imagens, apesar de estarem no nosso cotidiano há muito tempo. Barthes (1990) já nos alertava 

para uma espécie de analfabetismo imagético. O autor já apresentava alguns questionamentos 

acerca disso, vejamos: 

Para encontrar imagens sem palavras, será, talvez, necessário remontar a sociedades 

parcialmente analfabetas, isto é, uma espécie de estado pictográfico da imagem; na 

verdade, desde o aparecimento do livro, a vinculação texto-imagem é frequente, 

ligação que parece ter sido pouco estudada do ponto de vista estrutural; qual é a 

estrutura significante da “ilustração”? A imagem duplica certas informações do 

texto, por um fenômeno de redundância, ou é o texto que acrescenta à imagem uma 

informação inédita? (BARTHES, 1990, p. 31-32). 

 

Se pensarmos em capas de revistas, tirinhas, charges, livro infantil, e até livros 

didáticos, percebe-se que elas – as ilustrações e imagens – se fazem presentes o tempo todo, 

seja para destacar uma informação, seja para completar o dito ou apenas para reforçar o que já 

está sendo lido. 

A leitura de imagens contribui para a produção de sentido do texto verbo-visual, 

principalmente se a imagem for complementar à parcela verbal do texto. As imagens são 

elementos de interação e estão presentes em diversos gêneros textuais. Assim,  

Podemos passar a chamar de leitor não apenas aquele que lê livros, mas também o 

que lê imagens. Mais do que isso, incluo nesse grupo o leitor da variedade de sinais 

e signos de que as cidades contemporâneas estão repletas: os sinais de trânsito, as 

luzes dos semáforos, as placas de orientação, os nomes das ruas, as placas dos 

estabelecimentos comerciais etc. Vou ainda mais longe e também chamo de leitor o 

espectador de cinema, TV e vídeo. Diante disso, não poderia ficar de fora o leitor 

que viaja pela internet, povoada de imagens, sinais, mapas, rotas, luzes, pistas, 
palavras e textos (SANTAELLA, 2012, p. 10). 

 

Imagens são textos e sua leitura deve ser ensinada, pois, quando organizadas em 

sequência, seus elementos atuam também na coesão, trazendo consigo “elos” que dão o 

encadeamento e direcionamento necessário às partes dos textos. Muitas vezes, é através do 

visual que o sentido da narrativa verbo-visual se constrói. Nas Histórias em Quadrinhos (HQ), 

por exemplo, o narrador é construído através das próprias imagens, pois o leitor infere que há 

um narrador à medida que lê a sucessão de quadros. Santaella (2012) afirma que 
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[...] a alfabetização visual significa aprender a ler imagens, desenvolver a 

observação de seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz no 
interior da própria imagem, sem fugir para outros pensamentos que nada têm a ver 

com ela. Ou seja, significa adquirir os conhecimentos correspondentes e desenvolver 

a sensibilidade necessária para saber como as imagens se apresentam, como indicam 

o que querem indicar, qual é seu contexto de referência, como as imagens 

significam, como elas pensam, quais são seus modos específicos de representar a 

realidade (p. 13).  

 

Há uma necessidade dessa alfabetização visual em relação à leitura de imagens para que 

se possa reconhecer, nos próprios traços imagéticos, a importância e significação de 

determinada imagem em determinado contexto. Esse tipo de alfabetização contribuirá para 

uma melhor desenvoltura e interpretação de textos visuais ou verbo-visuais. Por isso,  

 
[...] não se trata de tomar a imagem como um dado a respeito do qual fazemos uma 

descrição da utilização que pode ser feita no espaço ou no tempo, nesta ou naquela 

cultura, mas trata-se de ver como ela se fabrica e quais efeitos são susceptíveis de 

produzir junto a seu público (CHARAUDEAU, 2013, p. 383). 

 

A imagem pode carregar consigo, muitas vezes, o imaginário sociodiscursivo de quem a 

criou, como acontece com as pinturas. Uma pintura é um texto completo, rodeada de história 

e contexto social; apresenta uma realidade que, muitas vezes, não foi vivenciada por quem a 

observa. É nela e por ela que uma história é contada. Para Barthes (1990, p. 32), “toda 

imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, uma “cadeia flutuante” de 

significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros”. 

As imagens falam por si só e nem sempre dependem de uma parcela verbal para serem 

entendidas. Os conhecimentos prévios de cada indivíduo auxiliam a interpretação do signo 

imagético. Estimular a leitura de imagens é um facilitador. Charaudeau (2013) alega que, 

 
[...] Na comunicação icônica (audiovisual, fotografia, pictória, dentro outras), os 

processos de construção do sentido, de transmissão do sentido e de interpretação do 

sentido não são assinaláveis. Isso se dá porque a imagem é o resultado da percepção 

direta que um sujeito tem do mundo físico, de uma impregnação, no seu cérebro e na 

sua memória de sujeito, o que produz uma “imagem mental” como primeiro 

enquadramento do mundo (p. 383).  

 

É por meio dos signos icônicos que os indivíduos fazem suas primeiras leituras. Ao 

lerem uma fotografia ou uma ilustração, podem decodificar e compreender o que está a sua 

volta; é através desse tipo de leitura que um ser humano reconhece os objetos que o rodeia e o 

mundo em que vive.  

Incentivar e estimular a leitura das imagens auxilia a capacidade crítica e reflexiva do 

leitor para decodificar cada traço trazido nelas. As imagens integram todo processo evolutivo 

da contemporaneidade e, por causa das hipermídias, vivemos em um mundo cada vez mais 
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imagético. Santaella e Nöth (2012, p. 44) colocam em diálogo alguns autores que afirmam 

que 

[...] as imagens atuam mais fortemente de maneira afetivo-relacional, enquanto a 

linguagem apresenta mais fortemente efeitos cognitivo-conceituais. Imagens 
fomentam atenção e motivação, são mais apropriadas à apresentação de informação 

espacial e facilitam, em certo grau, determinados processos de aprendizagem. A 

eficácia emocional das imagens cresce com o grau de sua iconicidade 

(SANTAELLA; NÖTH, 2012, p. 44).  

 

 Barthes já apontava para a importância de compreender a retórica da imagem, 

afirmando que suas relações com a parcela verbal do texto poderiam acontecer sob duas 

óticas: de fixação e de relais. A primeira diz respeito a uma espécie de relação de ancoragem 

a qual teria função de desfazer possíveis polissemias trazidas na imagem; já a segunda trata de 

uma espécie de revezamento que é estabelecido na complementaridade entre as parcelas do 

texto. Em suas palavras, 

[...] a fixação é um controle, detém uma responsabilidade sobre o uso da mensagem, 

frente ao poder de projeção das ilustrações; o texto tem um valor repressivo em 

relação à liberdade dos significados da imagem; compreende-se que seja ao nível do 

texto que se dê o investimento da moral e da ideologia de uma sociedade. [...] A 

função de relais é mais rara (pelo menos no que concerne à imagem fixa); vamos 

encontra-la sobretudo nas charges e nas histórias em quadrinhos. Aqui a palavra (na 

maioria das vezes um trecho de diálogo) e a imagem têm uma relação de 

complementaridade; as palavras são, então, fragmentos de um sintagma mais geral, 

assim como as imagens, e a unidade da mensagem é feita em um nível superior: o da 
história, o da anedota, o da diegese [...] (BARTHES, 1990, p. 33-34). 

 

 Santaella (2012), bebendo em fontes barthianas, esclarece que, em textos verbo-visuais, 

palavras e imagens estabelecem variados tipos de relação. Estas relações podem ser sintáticas, 

semânticas ou pragmáticas. Observa-se que, nesta pesquisa, será dada ênfase às relações 

semânticas. 

 As relações sintáticas estão relacionadas à combinação entre as unidades, os elementos 

que compõem o texto. Santaella (2012, p. 111-112) afirma ainda que são descritas de acordo 

com suas relações espaciais e podem ocorrer de duas formas: por contiguidade e inclusão. As 

relações de contiguidade são caracterizadas por serem textos com “(...) ilustrações pictórias ou 

fotos com legendas explicativas” e podem ocorrer por interferência: a palavra e a imagem 

estão separadas espacialmente, mas aparecem na mesma página; correferência: a palavra e 

imagem aparecem na mesma página, mas se referem a coisas independentes; ilustração: a 

palavra é precedida pela imagem e o texto segue-a.  

Já as relações de inclusão de textos podem ser de quatro tipos: representação de textos 

em imagens: “(...) uma foto que inclui a imagem de uma página impressa” (SANTAELLA, 

2012, p. 111-112); pictorização das palavras: elas perdem seu caráter verbal e ganham em 

visualidade; inscrição: a imagem serve apenas como espaço de escrita; e inscrição indicial: as 

palavras estão inscritas nas imagens, referindo-se àquilo que a imagem descreve. 
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As relações semânticas são ferramentas para análise da relação texto/imagem, pois 

auxiliam na investigação de combinações entre as parcelas do texto e verificam se trazem a 

mensagem de forma completa e adequada. As relações semânticas entre palavras e imagens 

podem ser, de acordo com Santaella (2012, p. 112-117), de quatro tipos: de dominância, 

quando a imagem é superior à informação da parcela verbal do texto, com isso o domina, 

tendo em vista que é mais informativa do que ele; de redundância, quando a imagem não 

acrescenta nenhuma informação relevante ao texto, ou seja, apenas repete o que o outro texto 

afirma; de complementaridade, quando parte verbal e parte visual se complementam trazendo 

unidade de sentido ao texto, assim possuem a mesma importância para leitura e interpretação 

dele; e de discrepância ou contradição, quando texto e imagem nada têm a ver um com o 

outro, ocorrendo uma combinação equivocada entre os textos. 

A relação redundante apresentada por Santaella (2012) parece caracterizar o caso 

específico de ilustrações e imagens presentes em livros didáticos, especificadamente, em 

textos de compreensão e interpretação, cujas ilustrações e imagens são utilizadas meramente 

para decorar ou contribuir na memorização da leitura. (Adiante será visto que, em outros 

contextos discursivos, a redundância apresenta mais características do que apenas a repetição 

do texto ou parte dele.).   

Assim, nesses casos, a redundância pode ser vista como uma espécie de 

“destacabilidade”, como apresenta Maingueneau (2008). O autor afirma que o destaque dado 

a expressões verbais, como ocorre em revistas e jornais com trechos do texto de origem, é 

uma forma de reforçar informações relevantes. Em conjuntos textuais das seções de atividades 

interpretativas de livros didáticos, as ilustrações que acompanham os textos verbais podem ser 

tomadas como “expressões de destacabilidade” ao ilustrarem personagens ou materializarem 

os temas.  

Para Maingueneau (2008), essa “destacabilidade” pode se indicar de várias formas: 

 
Pelo paratexto: ao fazer dele um título ou um intertítulo; ao longo do texto 

propriamente dito: ao lhe destinar uma posição relevante (em particular, mas não 

apenas, em posição inicial ou final); pela embreagem enunciativa6: ao lhe conferir 
um valor generalizante ou genérico; por uma estruturação pregnante de seu 

significante (simetria, silepse...) e/ou seu significado (metáfora, quiasmo...) e pelo 

metadiscurso: ao explicar uma operação que confere um papel-chave a este ou 

àquele enunciado (por exemplo, por uma retomada categorizadora [...]) (p. 79-80).  

 

                                                             
6 Para Charaudeau e Maingueneau (2014 p. 182-183), o conceito de embreagem vem do francês e, traduzido, 

significa embreador, originando a embreagem, que é o conjunto de operações das quais os embreadores são o 

traço. Em português, a categoria dos embreadores recobre particularmente os pronomes pessoais de primeira e 

segunda pessoa e os possessivos correspondentes, [...] um grande número de designações demonstrativas [...], e 

temporais [...], as categorias do presente, do passado e do futuro [...].  
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Com isso, o autor define a destacabilidade como “fragmento destacável” “(...) que de 

algum modo o formata para uma virtual retomada citacional -, não podemos falar de citação 

nem de embrião de citação: é apenas um ato de pôr em evidência que se opera em relação ao 

resto dos enunciados (...)” (MAINGUENEAU, 2008, p. 80).  

Para Gomes (2008), as imagens redundantes podem, também, revelar muitas 

informações implícitas nos textos verbais, além de uma pequena repetição do todo ou de parte 

do texto verbal. Em determinados contextos discursivos, as imagens podem não só ser 

redundantes, como apresentar ao não dito uma espécie de complementaridade, ironia ou 

negação que restringem ou multiplicam inúmeras formas interpretativas acerca do visual. Para 

a autora, tratando-se de textos jornalísticos,  

 
[...] necessariamente parcial, a escolha das imagens e seu modo de ser no espaço e 

no instante de sua captação fazem da notícia, na sua manifestação visual e 

linguística, um testemunho de uma maneira de ver, expressão de uma subjetividade, 

de uma ideologia. [...] a fotografia inserida na página do jornal produz sentidos em 

suas inter-relações com o relato verbal da notícia e não isoladamente. Sua 

significação, portanto, se constrói por meio das relações entre suas partes 

constitutivas e sua inserção no todo que é a notícia e não pela apreensão das 

intenções declaradas pelo fotógrafo. (GOMES, 2008, p. 105) 

 

Esta pesquisa não trata especificamente de fotografias, mas é possível relacionar os 

conceitos trazidos por Gomes (2008) sobre elas, para compreender que redundar um texto vai 

muito além do que simplesmente repeti-lo em seu conteúdo. Justamente por tratar-se de uma 

relação sintático-semântica-discursiva no eixo da coordenação
7
, temos, nessa relação 

redundante entre palavra e imagem, uma “coisa” e outra “coisa” e não apenas uma repetição 

de parte do enunciado ou do enunciado todo. 

 Em prol da informatividade icônica, observa-se que: 

[...] A iconicidade, portanto, não é mais do que um efeito de sentido que se constrói 

por meio de uma relação de analogia, no nível semântico, entre figuras do mundo e 

imagens, já pressupondo um crivo de leitura do mundo (relações estabelecidas entre 

seus elementos, classificações de objetos ou processos etc.) que reforça crenças e 
ideologias e confirma apenas as realidades que podemos – e sabemos – enxergar 

(GOMES, 2008, p. 101).  

 

De acordo com Gomes, as figuras “(...) mesmo icônicas, além de recriar as imagens do 

mundo, produzindo a ilusão de realidade, recobrem temas, veiculam uma visão de mundo” 

(GOMES, 2008, p. 103). Por isso, é necessário levar em conta o contexto discursivo do 

enunciado em que se encontram os textos visuais; elas (as imagens) podem sim ter uma marca 

de redundância, mas quase sempre estarão se relacionando às coisas do mundo para auxiliar e 

facilitar a compreensão do que é implícito pelo verbal.  

                                                             
7
 As relações semânticas propostas por Sanatella (2012) serão separadas em eixos coordenados, subordinados e 

correlatos, na próxima seção esses conceitos serão explorados. 
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Fundamentada, especificamente, nas relações semânticas propostas por Santaella 

(2012), propõe-se, nesta pesquisa, outra apresentação de três das quatro vinculações indicadas 

pela autora; são elas dominância, redundância e discrepância. Salienta-se que a relação de 

complementaridade está de acordo com o que pretende o estudo, por isso, não foi 

reapresentada. Tendo em vista que essas relações apresentadas, aparentemente, estão ligadas 

apenas ao que é explícito, será apresentada uma proposta acerca também do que está implícito 

nos conjuntos de texto, considerando que a significação e o sentido da leitura se dão também 

pelos conhecimentos prévios de todo indivíduo, além da “ativação” dos imaginários 

sociodiscursivos para sua leitura e interpretação.  

Considera-se, aqui, que a relação de dominância vai ocorrer não apenas pelo gênero do 

texto, mas também pelo veículo ao qual o gênero esteja vinculado. Santaella (2012) afirma 

que, no caso das pinturas, o texto visual é dominante, pois (o visual) é mais informativo que a 

parcela verbal presente nesse gênero – nesse caso, o título ou determinada legenda acerca do 

texto visual.  

Em contrapartida, se esse gênero de texto estiver alocado em um livro didático de 

Língua Portuguesa, por exemplo, em que não apareça o título ou a “legenda” do texto, a 

leitura poderia ficar prejudicada; entretanto, o texto pintura pode estar ancorado por 

informações verbais norteadas nas páginas em que se encontra ou próximas a ele, assim o 

leitor poderá inferir, por meio de implícitos, os conhecimentos prévios e imaginários 

sociodiscursivos que trarão relações complementares ao explícito, para que o 

“incompreendido” seja interpretado. Diante disso, a relação é dominante não porque o texto 

visual é mais informativo, mas por ser mais evidente enquanto hipoícone
8
 de primeiridade.  

Já a relação de redundância, como foi visto anteriormente, é somente redundante em 

casos com ilustrações que acompanham os textos verbais. No caso de imagens e fotografias, a 

redundância ocorre como uma espécie de “mostração” de objetos de discurso
9
 indispensáveis 

ao texto verbal e podem, como afirma Regina Gomes (2008), em determinados contextos, 

complementar, ironizar ou negar o dito pelo verbal de “forma redundante”, como será visto no 

exemplo a seguir. 

Muitas imagens que acompanham os textos para interpretação em livros didáticos 

redundam a ideia trazida no texto ou em fragmentos dele, mas também podem acrescentar 

                                                             
8 As imagens propriamente ditas participam de simples qualidades ou Primeiras Primeiridades. Essa definição de 

imagem, à primeira vista enigmática, fica mais simples quando se traduz “primeiras primeiridades” por 

similaridade na aparência. As imagens representam seus objetos porque apresentam similaridades no nível de 

qualidade. “Qualquer imagem material, como uma pintura, por exemplo, é amplamente convencional em seu 

modo de representação; contudo, em si mesma, sem legenda ou rótulo, pode ser denominada hipoícones” (CP 

2.276) (SANATELLA; NÖTH, 2012, p. 64). 
9
 Os objetos de discurso são os referentes de que falamos para designar as coisas do mundo. 
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informações que acabam por complementar o todo textual, como se pode ver no exemplo 

adiante.  

Figura 1 - Crônica retirada do livro didático Projeto Universo: Língua Portuguesa 9º ano 

 
Fonte: RAMOS, 2012, p. 68. 



43 
 

A crônica, de Maitê Proença, conta a história da vida sem luxos de um povoado budista. 

A autora apresenta as características da população e seu estilo de vida simples. A imagem, 

abaixo do texto verbal, nos apresenta uma foto de como é o templo budista que se encontra 

em Myanmar, cidade da qual a autora falava. A imagem é redundante a respeito do que a 

autora fala – o monastério –, mas ela, a imagem, não só repete sobre o que se está falando, 

como também “mostra”, mesmo que de forma incipiente, o templo budista. Assim, a imagem 

complementa a informação trazida na parcela verbal que, mesmo apontando características, 

jamais conseguiria mostrar de fato o que o texto visual apresenta – o templo budista. Logo, 

não há apenas uma redundância decorativa, mas sim uma redundância complementar que 

acrescenta informações novas ao conjunto de textos expostos. 

A discrepância, apresentada por Santaella (2012), ocorre no conjunto de textos em 

relação ao que está explícito, como afirma a autora ao utilizar o exemplo de René Magritte 

“Isto não é um cachimbo” (apud SANATELLA, 2012, p. 116), em que a imagem contradiz o 

verbal; apesar disso, implicitamente, ocorre uma espécie de ironia intencional em tom 

provocativo para fazer com que o leitor se obrigue a encontrar um significado ou fazer uma 

relação com o que vê. Logo, implicitamente, esta relação não é tão discrepante assim, já que 

busca um sentido no todo textual por meio da coesão “virtual” que sucede da interpretação do 

conjunto de textos. “Em seu esforço para compreender a mensagem presumida entre o texto e 

a imagem, o observador pode descobrir sentidos surpreendentes que, à primeira vista, parecia 

discrepante” (SANTAELLA, 2012, p. 116). Isso pode ser visto no exemplo que segue. 

 

Figura 2 - representação da pintura Isto não é um cachimbo, de René Magritte. 

 

Fonte: g1.globo.com/pop-arte (Acesso em: 25 jun. 2017).  
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Para Santaella (2012), as relações pragmáticas estão relacionadas à atenção do leitor, 

pois “(...) quando as imagens são usadas para dirigir a atenção do leitor para uma mensagem 

verbal específica, a relação palavra/imagem é, predominantemente, pragmática” 

(SANTAELLA, 2012, p. 117). Assim, Santaella cita Barthes para afirmar que existem dois 

tipos principais de referência, a de ancoragem e a de relais, como visto anteriormente. A 

autora explica que: 

No caso da ancoragem, “o texto dirige o leitor através dos significados da imagem e 

o leva a considerar alguns deles e a deixar de lado outros. [...] A imagem dirige o 
leitor a um significado escolhido antecipadamente. [...] Na relação de relais, as 

palavras, assim como as imagens, não precisam se remeter umas às outras, pois são 

fragmentos de um sintagma mais geral e a unidade da mensagem se realiza em um 

nível mais avançado (SANTAELLA, 2012, p. 118). 

 

 

Dessa forma, por meio das relações estabelecidas entre palavra e imagem, é possível 

classificar, analisar e interpretar os gêneros textuais que apresentam parcela verbal e parcela 

visual ou os que apresentam texto verbal e texto visual em sua composição. Entretanto, há um 

grande vínculo sintático-semântico-discursivo nos textos verbo-visuais, isto é, naqueles cuja 

dupla semiose se funda na linguagem verbal junto com a visual, em um só todo de sentido, 

que, numa espécie de laço coesivo, inserem a devida coerência e significação à leitura e 

interpretação desses gêneros textuais. Na próxima seção, serão abordados alguns aspectos a 

respeito disso.  

 

3.1 OUTRO OLHAR DAS RELAÇÕES SEMÂNTICAS VERBO-VISUAIS 

Pensando nas relações semânticas propostas por Santaella (2012) e em uma sintaxe para 

facilitar o estudo das relações verbo-visuais, acredita-se que, assim como os textos puramente 

verbais, os textos verbo-visuais também estão marcados por relações de coesão e coerência 

imbricadas em eixos de coordenação, subordinação e correlação – inclusive quando 

relacionados a textos ou parcelas verbais de textos.  

É sabido que as orações podem estabelecer relações semânticas apenas por uma 

justaposição dos sintagmas mesmo que não haja um conectivo. Essa relação de coesão e 

coerência é inferida pelo leitor para que se compreenda e interprete o enunciado da melhor 

maneira possível. Pode-se dizer que nas relações entre as parcelas do texto verbo-visual ou 

entre um texto verbal e um visual colocados em conjunto ocorre uma espécie de justaposição, 

já que não há a presença explícita de conectivos que apontam a relação entre palavra e 

imagem. 
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Esta justaposição pode ocorrer em três eixos – da coordenação ou da correlação, para 

relações menos encaixadas, e da subordinação, para relações mais encaixadas, ou seja, de 

certa dependência semântica. Isto ocorre porque existe, num nível mais abstrato, a inferência 

de conectivos que expressam determinados vínculos para que um texto, com ambas as 

parcelas, possa ser devidamente compreendido e interpretado.  

Para que se possa compreender melhor as orações coordenadas, subordinadas e 

correlatas, assim como seus elementos de conexão – os conectivos, alguns conceitos da 

gramática tradicional e a visão de alguns autores serão expostas para que se possa 

compreender melhor como ocorrem essas ligações entre “palavras e orações”, a fim de que 

seja possível entender como essas mesmas relações podem ser atribuídas aos textos que 

apresentam as relações semânticas trazidas por Santaella (2012).  

Faz-se necessário, também, compreender a posição de Azeredo (2014) em relação às 

orações, uma vez que, para esse autor, a palavra subordinação implica uma relação oracional 

de dependência, ou seja, uma oração depende sintaticamente de outra para que possua seu 

sentido completo. “Subordinação – ou hipotaxe – significa „dependência‟ (...) e implica uma 

diferença hierárquica entre as unidades relacionadas” (AZEREDO, 2014, p. 294). Já as 

orações coordenadas (parataxe) são definidas pelo autor como orações independentes, já que, 

num contexto de produção, não precisam estar sintaticamente ligadas para produzirem sentido 

completo. “(...) elas se situam no mesmo nível de modo que a presença de uma independe da 

presença da outra (...)” (AZEREDO, 2014, p. 294). 

Em relação aos conectivos coordenados, Azeredo (2014) divide-os em três grupos: 

grupo 1, das aditivas e alternativas; grupo 2, das adversativas e grupo 3, das conclusivas e 

explicativas. Para o primeiro grupo, o autor atribui o seguinte conceito: “(...) conjunções 

coordenativas mais típicas; elas expressam sentidos opostos, mas são sintaticamente muito 

parecidas. O e expressa adição ou união; o ou expressa alternância ou escolha” (AZEREDO, 

2014, p. 300). Para o segundo grupo, diz que “(...) ela expressa basicamente uma relação de 

contraste entre dois fatos ou ideias. (...) (AZEREDO, 2014, p. 305). E, em relação ao terceiro 

grupo, afirma: “(...) introduzem uma oração que exprime a continuação lógica do raciocínio 

iniciado com a oração anterior” (AZEREDO, 2014, p. 307). 

Já as orações subordinadas adverbiais, que trazem conectivos para que sua interpretação 

total seja feita, serão caracterizadas mais especificadamente pelo autor da seguinte maneira: 

 
As orações adverbiais típicas estão sujeitas a esse deslocamento em relação à oração 

principal. Por serem sintaticamente acessórias, tornam-se relevantes no discurso pela 

informação que acrescentam ao texto, ou, noutros termos, pela importância que 

assumem na organização coerente ou lógica do raciocínio. É por isso que certas 

relações se expressam por meio tanto de conjunções subordinativas adverbiais 
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quanto de conjunções coordenativas. Algumas conjunções estão exclusivamente a 

serviço da construção do raciocínio lógico, tanto que são conectivos característicos 

dos textos dissertativos de opinião; outras indicam basicamente relações 

circunstanciais próprias do discurso narrativo, mas podem assumir cumulativamente 

papéis relacionados à construção do discurso de opinião. Os sentidos expressos pelas 

orações adverbiais podem ser agrupados em quatro tipos gerais: (a) relação de 

causalidade, (b) relação de temporalidade, (c) relação de contraste, (d) relação de 

modo comparação (AZEREDO, 2014, p. 323). 

  

Para Azeredo, a relação de causalidade está articulada à dependência de um fato para a 

realização de outro que possui não só o valor de causalidade, como também de condição, 

consequência e finalidade. O autor afirma que “(...) a um deles se atribuirá valor de causa ou 

condição, e ao outro o de consequência ou finalidade, visto que causa e efeito não são ideias 

opostas, mas complementares” (AZEREDO, 2014, p. 323). 

Já a relação de temporalidade está atrelada, como diz o autor, ao “continuum temporal” 

e pode ser “(...) segmentada em três etapas ou intervalos – anterior, concomitante, ou posterior 

– aptos a serem preenchidos pelo fato ou situação expressos na oração adverbial” 

(AZEREDO, 2014, p. 330).  

O autor afirma que a relação de contraste das orações subordinadas dá-se de forma 

diferente da coordenada adversativa (que foi visto anteriormente), pois “(...) na variante 

concessiva da expressão contrastiva, um certo fato ou ideia é representado como um dado 

irrelevante para o conteúdo do restante do enunciado” (AZEREDO, 2014, p. 333).   

A relação de comparação é materializada de várias formas, pois a comparação está 

presente em várias atividades da enunciação humana, já que “(...) em geral, tentamos 

enquadrar o novo e desconhecido em categorias já conhecidas” (AZEREDO, 2014, p. 337) 

Ainda temos o caso das orações chamadas justapostas, aquelas em que não há um 

vínculo sintático presente. Azeredo diz que são sintaticamente independentes porque 

expressam atos discursivos distintos “(...) do mesmo enunciador ou atribuídos a enunciados 

diferentes. Trata-se, portanto, de um procedimento em que se explicita a coexistência de 

vozes” (AZEREDO, 2014, p. 298). 

Para as autoras Pezatti e Longhin (2016), no livro A construção das orações complexas, 

organizado pela professora Maria Helena de Moura Neves, as relações entre as orações 

coordenadas consiste na ligação de mecanismos entre dois ou mais membros, por isso, 

afirmam que “(...) nenhum dos membros de uma construção coordenada é subordinado aos 

demais ou dependente em relação a eles” (PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 13). As autoras 

afirmam, ainda, que há vários tipos de coordenação. Na coordenação simples, têm-se 

sentenças independentes e dependentes, coordenação de termos, coordenação de predicados, 

coordenação de modificadores, coordenação de operadores; a coordenação múltipla; a 

coordenação simultânea e a coordenação explícita. 
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O estudo contemplará apenas as explicações acerca das coordenações simples 

independentes e da coordenação explícita, que vão corroborar aspectos importantes para esta 

pesquisa. Para as autoras, as coordenações de sentenças independentes são “(...) os elementos 

coordenados por justaposição ou coordenação explícita (...)” (PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 

16). 

A coordenação explícita é “(...) efetuada por meio de conjunções que expressam 

diferentes nexos semânticos: adição, disjunção e adversidade” (PEZATTI; LONGHIN, 2016, 

p. 20). As autoras ainda afirmam que 

O funcionamento das conjunções enquanto operadores de coordenação já foi objeto 

de explicações de vários tipos, algumas desenvolvidas em um único plano – 

geralmente o do conteúdo – e outras em vários planos. Uma análise clássica das 

conjunções de coordenação que se atém a um único plano é aquela que as compara 

aos conectivos da linguagem lógica conhecida como cálculo sentencial, que trata de 

valores de verdade de sentenças complexas (PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 20). 

  

Nessa perspectiva, será exposto o que cada relação, citada anteriormente, expressa para 

as autoras. Na relação de adição, os conectivos e e nem são vistos como conjunções 

predominantes, a primeira superior à segunda. Em relação às duas conjunções, 

especificamente, afirmam que 

 
A utilização de nem na coordenação de circunstâncias de modo e de causa, seja 

como advérbios seja como sintagmas preposicionais [...], configura um modo de 

marcação explícita e não ambígua do escopo da negação, que incide claramente 
sobre o conteúdo (o dictum). A relação de adição representada pela conjunção e, 

pode ocorrer entre pares ou entre conjuntos de elementos que funcionam 

teoricamente em qualquer lugar da estrutura sentencial. Um par ou um conjunto de 

itens ligados por coordenação estrutural funciona com um único elemento da 

estrutura em qualquer função sintática (PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 23-24). 

 

A relação de disjunção ocorre principalmente em função do conectivo ou como uso 

recorrente no português brasileiro. Para as autoras, a disjunção pode ocorrer de forma 

inclusiva ou exclusiva. O conectivo pode tanto incluir informações das sentenças como 

também excluir, admitindo apenas uma “verdade” trazida “(...) no sistema de conjunções do 

português, a forma „...ou...‟ pode representar tanto a inclusão quanto a exclusão (...)” 

(PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 42). 

As autoras defendem que a oração coordenada adversativa “(...) estabelece entre duas 

unidades sintaticamente autônomas e pragmaticamente interdependentes uma relação de 

contraste, que é particularizada de várias maneiras, segundo condições contextuais” 

(PEZATTI; LONGHIN, 2016, p. 53). Ainda afirmam que essa relação pode acontecer “(...) 

por meio da justaposição das unidades ou, como é mais comum, por meio de conjunções. A 

conjunção adversativa prototípica do português falado é mas (...)” (PEZATTI; LONGHIN, 

2016, p. 53).  
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Nessa mesma obra, as professoras Maria Helena de Moura Neves e Maria Luiza Braga 

tratam dos aspectos das construções hipotáticas adverbiais
10

 – subordinadas adverbiais. As 

autoras nomeiam as subordinadas de hipotáticas por acreditarem que a nomenclatura 

subordinação é um pouco inadequada, tendo em vista que elas não se apresentam “apenas” 

como um simples “adjunto”, mas sim por outras propriedades. Observe: 

 
A abordagem gramatical tradicional inclui entre as subordinadas as orações 

“adverbiais”, ou seja, as orações de tempo, causa, condição e concessão. A 

classificação como “subordinada adverbial”, é explicada pela hipótese de que as 

chamadas subordinadas adverbiais funcionam como um constituinte da oração 

matriz ou nuclear, isto é, podem ser vistas simplesmente como um “adjunto” de sua 
“oração principal”. Esse tipo de classificação vem sendo questionado, indicando-se, 

por meio de teses diversas que orações desse tipo são mais bem caracterizadas por 

meio de outras propriedades, especialmente por seu modo de articulação com a 

oração principal (que distingue as justapostas das conectivas) e sua forma (que 

distingue as desenvolvidas das reduzidas) (NEVES; BRAGA, 2016, p. 123).  

 

Assim, as autoras defendem que orações que estabelecem relações tradicionalmente 

chamadas de completivas e adjetivas restritivas caracterizam-se por serem mais encaixadas e 

mais dependentes, enquanto as chamadas coordenadas são menos encaixadas e menos 

dependentes; já as hipotáticas, assim chamadas por elas, são menos encaixadas e mais 

dependentes. 

As construções hipotáticas, sobre as quais as autoras dissertam, estão encadeadas por 

conectivos que trazem noções de tempo, causa, condição e concessão. Veja o que é discorrido 

sobre cada uma delas: 

As construções de tempo, como as de causa, de condição, de concessão e outras 

semelhantes, constituem um dos subtipos da categoria hipotaxe, processo de 

combinação de orações que envolve uma dependente, rotulada de hipotática, e uma 

nuclear. As orações hipotáticas expandem as nucleares reelaborando-as, ampliando-
as ou apresentando uma relação circunstancial. As orações de tempo instanciam o 

último subtipo (NEVES; BRAGA, 2016, p. 124).  

 

Neves e Braga afirmam que as orações hipotáticas de tempo aparecem antepostas ou 

pospostas à oração principal (chamadas pelas autoras de nuclear) e dependendo da posição 

que ocupam são consideradas “salientes” na oração, ou seja, “(...) uma posição 

informativamente privilegiada” (NEVES; BRAGA, 2016, p. 128). Ainda comentam que 

Aquelas que aparecem antes da oração nuclear criam o pano de fundo, isto é, a 

orientação temporal para os eventos que serão referidos nas seguintes; as que 

aparecem pospostas delimitam, restringem a asserção codificada pela oração 

nuclear. [...] a essa função podem superpor-se outras, tais como a sinalização de uma 

mudança na orientação do discurso que se vinha desenvolvendo (a indicação do 

início de um novo episódio, um novo argumento, uma nova sequência). Esses 

segmentos estariam, então, funcionando como marcadores linguísticos formais de 

começo de parágrafo (NEVES; BRAGA, 2016, p. 128). 

 

                                                             
10 Vale ressaltar que as hipotáticas referem-se às adverbiais e às adjetivas explicativas. 
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As causais estabelecem relações de evento-causa, evento-consequência ou evento-efeito 

e implica numa sucessão de sequências, tendo em mente a previsibilidade do segundo evento 

em detrimento do primeiro (NEVES; BRAGA, 2016). As autoras defendem também que 

causa abrange uma causa real, razão, motivo, justificativa ou explicação, enquanto o efeito 

abrange consequência real, resultado ou conclusão. 

As construções condicionais debruçam-se sobre uma hipótese e são identificadas pelo 

conectivo no início da oração. Sendo “(...) tradicionalmente chamada prótase (ou 

“antecedente”), se une a uma oração núcleo, denominada apódose (ou “consequente)” 

(NEVES; BRAGA, 2016, p. 141).  

 
[...] as construções condicionais apresentam um grau de complexidade que não é 

normalmente encontrado nos tópicos: embora as prótases das condicionalidades 

possam carregar informações dadas, elas têm outras funções mais específicas. Não 

obstante essas restrições, a assimilação da prótase ao tópico é relevante, porque 
contribui para relativizar a importância da abordagem clássica, que investiga a 

condicionalidade sob um ponto de vista lógico-semântico, e torna mais visível a 

abordagem linguística mais recente, que se volta para o exame da condicionalidade 

expressa no cenário do discurso de uma língua natural (NEVES; BRAGA, 2016, p. 

144). 

 

As orações concessivas são, especificamente, a junção de uma oração principal a uma 

oração concessiva, ou seja, elas apresentam uma contrariedade à expectativa e “(...) opõe-se 

em princípio à oração principal, razão pela qual essa construção tem sido incluída ou entre as 

conexões “contrastivas” ou “adversativas” (NEVES; BRAGA, 2016, p. 154). Assim, 

 
Embora o termo concessiva remeta à ideia de concessão (evocada porque o locutor 

“aceita” o que se diz na oração concessiva e, nesse sentido, estaria fazendo uma 

“concessão” ao interlocutor), nas chamadas construções concessivas não existe uma 

concessão propriamente dita. O que ocorre mais evidentemente é a negação explícita 

de uma relação usualmente reconhecida entre as duas orações. Mas a confusão entre 

o conceito não técnico, cotidiano, de concessão e o uso metalinguístico da palavra 

está presente em muitos estudos tradicionais, que simplesmente transferem o rótulo 

da linguagem comum (“fazer concessão a alguém”) para análise linguística 

(NEVES; BRAGA, 2016, p. 154). 

 

O professor e gramático Ataliba T. de Castilho afirma que as relações coordenadas e 

subordinadas são a expansão das sentenças simples. Para o autor, na coordenação, 

 

[...] a função do elemento acrescentado é idêntica à dos elementos preexistentes. Já 

na subordinação, o elemento subordinado tem natureza sintática distinta da do 

superordenado, ao qual modifica semanticamente (CASTILHO, 2010, p. 346).  

 

Nota-se que os elementos coordenados são combinações de termos equivalentes pela 

inclusão de conectivos ou apenas pela justaposição das orações, não sendo tão “encaixadas” 

semanticamente; já as subordinadas são mais dependentes e, consequentemente, mais 
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“encaixadas”, posto que a retirada do conectivo possa comprometer drasticamente a 

compreensão do enunciado. 

Num primeiro momento, o autor apresenta as orações coordenadas aditivas e 

adversativas. Castilho (2010) afirma que as coordenadas aditivas são introduzidas pela 

conjunção “e”, e afirma que essa conjunção “(...) indica que cada um [dos segmentos entre os 

quais ocorre] é externo ao outro e que o segundo se soma ao primeiro no processo de 

enunciação; (...) e mantém-se neutro quanto à direção relativa das informações (...)” 

(CASTILHO, 2010, p. 349). 

Já em relação às adversativas, o autor afirma que são, normalmente, ligadas pela 

conjunção “mas”. “O que é dito no segundo termo contraria as expectativas geradas no 

primeiro, ou, em termos, essa conjunção é um “bloqueador da aposição do segundo segmento 

ao primeiro” (CASTILHO, 2010, p. 351). 

As relações estabelecidas entre as orações subordinadas adverbiais são de 

interdependência. O autor cita Neves, Braga e Hattnher (2008, p. 934), que propõem “um 

estatuto” próprio das orações dependentes. Para esses autores, as adverbiais são um meio 

termo entre as coordenadas e as subordinadas, pois, 

o melhor critério para analisar as subordinadas adverbiais considera, por um lado, o 

grau de interdependência com a sentença nuclear a que se vinculam e, por outro, o 

tipo de relação lógico-semântica que expressam, constituindo um tipo distinto tanto 

das subordinadas propriamente ditas (as tradicionais chamadas completivas e 

adjetivas restritivas), que se caracterizam pelos traços /+encaixamento/ e 

/+dependência/, quanto das coordenadas, que se caracterizam pelos traços /-

encaixamento/ e /-dependência/. Elas se deixam identificar pelos traços /-
encaixamento/ e /+dependência/ e serão rotuladas de hipotáticas, neste capítulo 

(CASTILHO, 2010, p. 373). 

 

Serão apresentadas, de acordo com a Nova Gramática do Português brasileiro 

(CASTILHO, 2010), as relações estabelecidas entre as subordinadas adverbiais e as chamadas 

orações principais. As orações “causais” ocorrem pela junção de um evento-causa e um 

evento-consequência ou evento-efeito. Assim, um evento é previsível mediante outro. Em 

relação às propriedades discursivas das causais,  

[...] nas construções causais se instauram um jogo entre fundo, ou parte recessiva do 

significado (o segmento causal), e figura, ou parte dominante da construção (o 

segmento que representa o que foi “causado”), partes que, afinal, se definem pelo 

seu valor informativo (CASTILHO, 2010, p. 374).  

 

O autor, citando Leão (apud CASTILHO, 2010, p. 375), afirma que a relação de 

condição entre as parcelas do enunciado se dá não só pela condição ou hipótese que apresenta, 

como também pelo tempo e modo dos verbos. 

Vale apontar também que Castilho (2010) afirma que os conceitos das coordenadas e 

subordinadas são precários. Tendo em vista isso, o autor agrega a essa conceitualização o 
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estatuto das correlatas, apresentadas por ele como um terceiro tipo de relações 

intersentenciais. Para o autor, 

O processo de desdobramento sintático está na base da gramaticalização das 

conjunções correlatas. Esse processo consiste na ocorrência de um segmento x a que 
corresponde obrigatoriamente um segmento y. Os efeitos do redobramento sintático 

estão por toda parte na gramática do português, porém nem sempre nos damos conta 

de que estamos diante de um mesmo fenômeno. [...] A criação das conjunções 

correlatas é, portanto, mais uma consequência do processo sintático de 

redobramento (CASTILHO, 2010, p. 387). 
 

Com isso, o autor apresenta as classificações acerca das correlatas: correlatas aditivas, 

correlatas alternativas, correlatas comparativas e correlatas consecutivas. As primeiras são 

caracterizadas por Módolo (2008, p. 1094) das seguintes maneiras: podem ser constituídas de 

uma única partícula na segunda parte correlacionada, casos de não só...mas, não só...senão, 

não só...porém, não só...como etc. Podem ser constituídas de duas partículas na segunda 

parte correlacionada, casos de não só...mas também, não só...mas ainda, não só...mas até, 

não só...senão também etc. Também podem ser constituídas por cruzamento sintático de três 

partículas na segunda parte correlacionada, casos de não só...se não que também, não 

somente...senão que também. E, por último, o termo intensificador interferindo no primeiro 

elemento da correlação, casos de não tão somente...mas, não tão somente...mas ainda. Para 

o autor, “(...) abundantes na língua escrita, as correlatas têm uma presença discreta na língua 

falada documentada pelo Projeto da Norma Urbana Linguística Culta. Módolo (2008) 

argumenta que as correlatas são fornecidas pelo discurso argumentativo”. 

Já as correlatas alternativas ou disjuntivas são marcadas por redobramentos de 

expressões como ou...ou, ora...ora, seja...seja, quer...quer. O que é dito num primeiro 

instante não é válido para o segundo. Assim,  

[...] as expressões alternativas não têm um comportamento homogêneo, por serem 

ainda muito fortes suas características lexicais. Por outras palavras, algumas 

conjunções correlatas ainda se encontram a começo de sua gramaticalização, o que 

diminui sua combinatória com outras expressões (CASTILHO, 2010, p. 389). 

 

Para Módolo (2008), as correlatas comparativas podem manifestar-se estabelecendo 

igualdade, superioridade e inferioridade. Podemos encontrar três construções básicas dessa 

correlata. Num primeiro momento, pode haver “(...) intensificação relativa de um processo 

(verbo), de uma qualidade (adjetivo), de uma circunstância (advérbio) ou quantificação 

relativa de um elemento (substantivo)” (CASTILHO, 2010, p. 389). Num segundo momento, 

na sentença, pode haver destaque de uma marca formal, enquanto na sequência da sentença 

também há um termo destacado de uma marca formal, essas construções são sempre de 

igualdade. Um terceiro momento é a aparição, na sentença, do segundo termo correlacionado 

em par de igualdade ao primeiro. 
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Finalmente, as correlatas consecutivas apresentam uma causa na primeira sentença e, na 

segunda, aparece a consequência. Módolo (2008) apresenta as conjunções que aparecem 

nessas correlatas. Vejamos: 

A correlação consecutiva apresenta normalmente como primeiro elemento 
conjuntivo: tanto, tão, tal, tamanho, quamanho, assim, e, como segundo, a 

conjunção que. Formas substantivas entram na composição do primeiro membro da 

consecutiva, como o elemento tal + substantivo antecedido de preposição: de tal 

arte...que, de tal feição...que, de tal sorte...que, em tal maneira...que, por tal 
figura...que, por tal guisa...que. Às vezes, o advérbio tal pode ser elidido: de 

feição...que, de forma...que, de guisa...que, de jeito...que, de maneira...que, de 

modo...que, de sorte...que, por forma...que, por maneira...que, por modo...que 

(MÓDOLO, 2008, p. 1096). 

 

Pode-se constatar que a utilização da língua decorre de um fenômeno por meio do qual 

o sujeito enunciador escolhe a melhor maneira de se colocar ante o discurso. Apesar de a 

gramática tradicional “tentar” moldar os fenômenos gramaticais da língua, é a oralidade que 

delimita os usos adequados e inadequados das construções frasais, tendo em vista que a língua 

é viva e varia. Na comunicação, a utilização de determinada gíria, por exemplo, será colocada 

no dicionário por utilização em massa e não porque escreveram alguma palavra em um dado 

livro. 

Esse breve resumo acerca dos pensamentos de vários autores sobre as relações 

semântico-discursivas, estabelecidas pelas orações coordenadas, subordinadas e correlatas vão 

embasar as noções que também se estabelecem nas relações semânticas entre palavra e 

imagem. As explicações anteriores servirão de base para ratificar como ocorre a interpretação 

de gêneros textuais que apresentam essa relação. 

Como não se trata apenas de palavras, mas sim das relações estabelecidas entre elas e as 

imagens que as acompanham, o foco, nesta pesquisa, são as relações semânticas 

(SANTAELLA, 2012) propriamente ditas, pois, como já foi visto, as relações entre palavra e 

imagem não denotam, explicitamente, a presença de uma conjunção e/ou conectivo, mas 

estabelecem nexos que inferimos “virtualmente”.  

Assim, propõe-se estabelecer um quadro que nos auxiliará a compreender melhor estas 

relações semânticas que se encontram nos eixos da coordenação, subordinação e correlação, 

ou seja, das relações mais encaixadas e menos encaixadas na produção de sentido.   
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Quadro 1 - Relações semânticas nos eixos sintáticos da gramática – proposta pela autora da pesquisa 

Relações Semânticas 

Santaella (2012) 

Conceitos da gramática Proposta de pesquisa 

Dominância Subordinada 

+ encaixada 

Alicerçada 

Redundância Coordenada 

- encaixada 

Adição tautológica 

Complementaridade Subordinada 

+ encaixada 

Sincronização 

Discrepância / contradição 

 

Correlata 

- encaixada 

Correlação alternativa do 

conjunto de textos 

Fonte: da autora. 

 

O quadro anterior nos apresenta como as relações semânticas formuladas por Santaella 

(2012) encontram-se em eixos coordenados, subordinados ou correlatos. Pode-se observar 

que, tanto as que apresentam uma relação de dominância, quanto as que apresentam uma 

relação de complementaridade são mais encaixadas, justamente, por estabelecerem uma 

relação direta da parcela verbal com a parcela visual do texto. Já as redundantes e 

discrepantes são menos encaixadas, ou seja, podem produzir o devido sentido na leitura sem a 

interferência da outra parcela (verbal ou visual).  

A seguir, encontra-se a reprodução de uma pintura no livro didático Português 

Linguagens, do 9º do Ensino Fundamental, do professor Willian Cereja e da professora 

Thereza Magalhães (2012), que compõe o corpus desta pesquisa. As informações relevantes 

para a explicação, além da reprodução da tela, são os dizeres que se encontram ao lado (Jan 

van Eyck. Retrato de casamento, 1434. The National Gallery, Londres.) e abaixo do texto (O 

casal Arnolfini), além do texto introdutório acima da “pintura”. 
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Figura 3 - Reprodução de tela 

 

 Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 34. 
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No texto introdutório, acima da reprodução da pintura, estão escritas as seguintes 

informações: “Às vezes, para podermos nos ver, é necessário olhar o outro, o diferente de nós. 

Como num jogo de espelhos, ao observar seus valores, sua forma de viver e pensar, não 

apenas descobrirmos quem somos, mas também compreendemos melhor os valores que 

temos”. Esse texto ancora, junto ao título e o nome da pintura, os valores da vida, quem 

somos, para onde vamos e o que queremos nos tornar. A data presente na página (1434) 

auxilia na inferência desses significados e sentidos, ou seja, esses valores acerca das relações 

humanas são refletidos há muito tempo. 

 Nota-se que, nesse texto, há uma relação semântica de dominância, já que o espaço 

ocupado pelo visual é superior ao espaço ocupado pelo verbal. Logo, pode-se dizer que essa 

relação de dominância ocorre no eixo da subordinação, pois apesar do visual ser superior à 

parcela verbal, é necessário que se leiam as informações sobre a tela para que se situe a 

respeito dela e se possa atribuir os sentidos necessários à sua leitura. Ou seja, através da 

imagem, pode-se observar o todo da localização, identificar as personagens presentes, além de 

atribuir-lhes, por causa da própria imagem, as descrições pertinentes à sua leitura. Em 

contrapartida, é por meio da parcela verbal que se pode afirmar tratar-se de um casal 

(cônjuges) porque é por ela que somos informados do que se trata a pintura, o casamento das 

personagens. 

Não se trata de uma relação de subordinação que possa ser atribuída às palavras, pois os 

elementos analisados vão além do escrito. Pode-se dizer que é uma relação de subordinação, 

já que há dependência do texto visual sobre o verbal. Assim, o todo textual somente apresenta 

seu sentido completo pela sustentação que o verbal dá ao visual, podendo-se considerar esta 

relação como de dominância subordinada alicerçada, tendo em vista que uma parcela do texto 

ancora a outra. 

Os textos complementares também estão no eixo da subordinação, já que são muito 

encaixados – o verbal encaixa-se ao visual para a produção de sentido, pois o visual sustenta e 

mostra, numa totalidade discursiva, as informações presentes na parcela verbal do texto. 

Observe: 
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Figura 4
11 – Tirinha 

 
 Fonte: TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013, p. 190. 

 

Na tirinha, na parte superior do texto, está escrito: “Recém-desiludida no amor 

assistindo filme romântico...”. No primeiro quadrinho, a televisão diz: “Óh, querida! Eu te 

amo muito, vamos nos casar!”. Abaixo, a mulher diz: “Mentiroso!”. No segundo quadrinho, a 

mulher exclama: “Não!!! Não acredite nele! Aiiiii! Não tá vendo que ele é um mentiroso? 

Daqui a pouco te larga e arruma outra! No terceiro quadrinho, a mulher diz: Droga! Não 

acredito que ela deu outra chance para ele! Amanhã vou assistir Rambo 4!!!”.  

Neste exemplo, novamente, pode-se dizer que há uma relação semântica no eixo da 

subordinação, já que se trata de um texto verbo-visual em que o sentido é construído pela 

relação de complementaridade, tendo em vista que o todo do texto só é interpretado por meio 

da junção do verbal ao visual. As tirinhas são textos verbo-visuais, pois suas narrativas só são 

construídas e interpretadas por meio desta relação. Percebe-se que o verbal é subordinado 

pelo visual, já que, num primeiro momento, é o visual que mostra os objetos discursivos e a 

localização espacial desses objetos. 

Na tirinha, a relação de interdependência das parcelas do texto é mais forte ainda, já que 

sem as imagens ou sem a parcela verbal ele – o texto – jamais seria entendido nem expressaria 

o seu sentido completo. Além disso, podemos caracterizar a relação entre as parcelas do texto 

como de sincronização, pois elas só são compreendidas e interpretadas pela sincronia que há 

em ambas as partes.  

Já os textos que possuem uma relação semântica de redundância, estão no eixo da 

coordenação, pois são menos ou nada dependentes e não precisam estar acompanhados de 

outra parcela para possuírem sentido completo.  

A imagem a seguir encontra-se exposta no livro Língua Portuguesa em Contexto, do 

professor Lécio Cordeiro. Para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, a obra compõe o 

corpus desta pesquisa. 

                                                             
11

 Vale ressaltar que os textos verbo-visuais não são utilizados como corpus de pesquisa. 
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Figuras 5 - Conjunto de textos abertura de unidade 
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Fonte: CORDEIRO, S/A, p. 38-39. 

 

 

Com o intuito de facilitar a leitura do texto acima, serão reproduzidas, a seguir, as 

informações trazidas nele. 
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Gente é bicho e bicho é gente 

Querido Diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso! Fui 

ontem à cidade com minha mãe, e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, 

horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana... E eu fiquei 

chateada. 

Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o 

que ele estava procurando? Ele buscava, no lixo, restos de alimento. Ele procurava comida! 

Querido Diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas 

e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeito que estou contando. Ele 

colocou num saco plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado 

fora. Aarghh!!! Devia estar horrível! 

Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma 

hora, querido Diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu 

assombro. Virei para ela e perguntei: “Mãe, aquele homem vai comer aquilo?” Mamãe fez 

um “sim” com a cabeça e, em seguida, continuou: “Viu, entende porque eu fico brava 

quando você reclama da comida?” 

É verdade! Muitas vezes, eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e  

moranga. E larguei no prato, duas vezes, um montão de repolho, que eu odeio! Puxa vida! 

Eu me senti muito envergonhada! 

Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma 

comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido Diário, o nosso cão 

vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não 

acha? 

Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida 

limpinha? Como pode, querido Diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como 

bicho? Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo esse mundo. Ele nunca 

falha. E jamais deixa de atender aos meus pedidos. Só assim, eu consegui adormecer um 

pouquinho mais feliz. 

 

Pedro Antônio Oliveira. Gente é bicho e bicho é gente. 

Diário da tarde. Belo Horizonte, 16 out, 1999.   

 

 

O texto é narrado por uma menina que conta ao seu diário o que havia visto naquele dia. 

Um homem que comia lixo. Apesar de parecer que a ilustração é parte do texto, sabe-se que 
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não, pois existe o mesmo texto na internet
12

 sem essa ilustração. O fato é que o que é narrado 

pela menina na parcela verbal do texto não pode ser visto na ilustração, especificamente. A 

ilustração reforça, apenas, a ideia trazida no título, de um homem que come comida do lixo, 

ou seja, há uma redundância a respeito do tema central do texto e não das ações presentes 

nele.  

Essa relação é tratada como redundante justamente porque a parcela visual não 

apresenta informação nova ao texto, ou seja, apenas repete ou reforça o que está sendo dito. 

Nesse tipo de relação, a ilustração redundante pode ser positiva – reforçando e auxiliando na 

memorização do texto; ou negativa – quando destoa muito do que está sendo lido.  

Além de redundante, pode-se dizer que esse é um texto que se encontra no eixo da 

coordenação, pois, se encontrássemos ambas as parcelas do texto separadas, poderíamos 

compreender os dois enunciados por serem independentes sintática e semanticamente, além 

de tratar-se de uma coordenação aditiva tautológica, já que uma parcela, como já foi dito, 

apenas repete a outra. 

 Os textos que apresentam uma relação de discrepância ou contradição estão no eixo da 

correlação, também, por tratar-se de textos independentes. A relação de discrepância se dá 

pela presença da parcela verbal ou visual que nada tem a ver com a outra parcela. Ou seja, 

trata-se de uma relação correlata alternativa do conjunto de textos, já que lemos uma parcela 

ou outra, visto que “juntas” não produzem sentido. 

Palavras e imagens também podem ser dependentes sintaticamente, pois quando se trata 

de textos verbo-visuais sua leitura e interpretação não podem ser feitas sem se levar em conta 

o todo do texto. As relações de coordenação, subordinação e correlação, assim como 

atribuídas às palavras, auxiliam na organização textual e facilitam, de certa forma, a compor a 

tessitura do texto. 

O relevante é compreender que o texto é mais encaixado ou menos encaixado apenas 

tratando-se da relação sintática, pois quando se trata do sentido produzido no próprio 

enunciado de textos verbais, visuais ou verbo-visuais é a relação semântica que auxilia na 

produção de sentido de qualquer texto.  

O próximo capítulo trará os conceitos propostos pelo professor Patrick Charaudeau, que 

sustentam e norteiam as noções discursivas trazidas neste estudo. Sendo assim, o principal 

objetivo do próximo capítulo é apresentar as noções básicas a respeito da Teoria 

Semiolinguística do Discurso relacionadas à pesquisa.  

                                                             
12

 Disponível em: <http://keylapinheiro.blogspot.com.br/2012/06/texto-i-gente-e-bicho-e-bicho-e-gente.html>. 

Acesso: 14 jul. 2017. 

http://keylapinheiro.blogspot.com.br/2012/06/texto-i-gente-e-bicho-e-bicho-e-gente.html
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4 PERSPECTIVA SEMIOLINGUÍSTICA: CONCEITOS E O MODO DE 

ORGANIZAÇÃO DESCRITIVO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO 

 

A Teoria Semiolinguística é uma vertente da análise do discurso francesa postulada pelo 

professor e pesquisador Patrick Charaudeau, da universidade Paris XIII. O autor, em suas 

atribuições e grande experiência na área, defende que “(...) a maneira pela qual abordamos o 

discurso insere uma problemática geral que procura relacionar os fatos de linguagem a alguns 

fenômenos psicológicos e sociais: a ação e a influência” (CHARAUDEAU, 2005, p. 1). Para 

Charaudeau, a ação e a influência são fenômenos mais externos à linguagem, enquanto a 

construção de sentido e a construção do texto, internos a ela, mas ambas devem estar 

relacionadas entre si na construção de sentido do discurso.  

Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada de 

semiolinguística. Semio -, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do 

sentido e sua configuração se fazem através de uma relação forma sentido (em 

diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, 

com um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; linguística 

para destacar que a matéria principal da forma em questão – a das línguas naturais. 

Estas, por sua dupla articulação, pela particularidade combinatória de suas unidades 

(sintagmática do mundo diferente das outras linguagens) (CHARAUDEAU, 2005, p. 

2). 

Assim, semio – semiosis – se configura por meio da relação: a) forma/sentido sob a 

responsabilidade de um sujeito intencional; b) linguística porque se destaca a matéria 

principal, “a das línguas naturais”; c) pragmática em vários níveis seja pela palavra, seja pela 

frase ou pelo texto. Porém, segundo Charaudeau, não caberia acrescentar mais esta palavra ao 

nome da teoria, ficaria extensivo demais.  

Diante dessa Teoria, Charaudeau explica que a relação construtiva de interpretação do 

discurso vai transcorrer sob um duplo processo de semiotização do mundo baseado em 

compreender a superficialidade de um texto para depois interpretá-lo. 

O duplo processo de semiotização do mundo vai ocorrer sob as óticas de transação e 

transformação. Assim, o processo de transformação parte de um mundo a significar e o 

transforma em um mundo significado sob a ação de um sujeito falante. Já o processo de 

transação faz do mundo significado objeto de troca com outro sujeito que desempenhará o 

papel de destinatário. 

Entretanto, para que ocorra de fato o processo de transformação, é preciso compreender 

quatro tipos de operações diferentes. São elas: a identificação (conceituação e nomeação dos 

seres do mundo), a qualificação (caracterização dos seres do mundo), a ação (o agir ou sofrer 

da própria ação) e a causação (o agir dos seres do mundo em razão de algum motivo). Para 

Charaudeau (2005), é preciso compreender: 
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A identificação, pois é necessário apreender no mundo fenomênico os seres 

materiais ou ideais, reais ou imaginários, conceituá-los e nomeá-los para que se 

possa falar deles. Os seres do mundo são transformados em “identidades nominais”. 

A qualificação, pois estes seres têm propriedades, características que, a um só 

tempo, os discriminam, os especificam e motivam sua maneira de ser. Os seres do 

mundo são transformados em “identidades discursivas”. A ação, pois estes seres 

agem ou sofrem a ação, inscrevendo-se em esquemas de ação conceitualizados que 

lhes conferem uma razão de ser, ao fazer alguma coisa. Os seres do mundo são 
transformados em “identidades narrativas”. A causação, pois estes seres, com suas 

qualidades, agem ou sofrem a ação em razão de certos motivos (humanos ou não 

humanos) que os inscrevem numa cadeia de causalidade. A sucessão dos fatos do 

mundo é transformada (explicada) em “relações de causalidade” (p. 2).  

 Como o processo de transformação, o processo de transação se realiza por meio de 

quatro princípios. São eles: a) princípio de alteridade, que é a troca entre dois parceiros; b) 

princípio de pertinência, cujo reconhecimento, por parte dos parceiros do ato de linguagem, 

dos universos de referência, constituem o objeto da transação linguageira; c) princípio de 

influência, pelo qual todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro; d) 

princípio de regulação, que está estritamente ligado ao princípio de influência, pois a toda 

influência pode corresponder uma contra influência (CHARAUDEAU, 2005, p. 3). 

Charaudeau (2005) afirma que 

 

Processo de transformação e processo de transação realizam-se, pois, segundo 

procedimentos diferentes, embora sejam solidários um do outro, sobretudo através 

do princípio de pertinência que exige um saber comum, construído precisamente ao 

término do processo de transformação. Pode-se até dizer que esta solidariedade é 

hierarquizada. Com efeito, as operações de identificação, de qualificação, etc. do 

processo de transformação não se fazem livremente. Elas são efetuadas sob 
“liberdade vigiada”, sob o controle do processo de transação, segundo as diretivas 

deste último, o qual confere às operações uma orientação comunicativa, um sentido 

(p. 3).  

  

Para que se possa concretizar esta lógica do processo de transação e transformação, 

denominado por Charaudeau (2014) de “processo de semiotização do mundo”, é necessário 

que haja um contrato comunicativo delimitado e, para que esse ato seja reconhecido, é preciso 

que se conheçam conceitos acerca do contrato de comunicação e do ato de linguagem, o que 

será visto a seguir. 

 

4.1 CONTRATO DE COMUNICAÇÃO E O ATO DE LINGUAGEM 

O contrato de comunicação é estabelecido pelos parceiros da troca linguageira, uma vez 

que o contrato “(...) pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas 

sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações linguageiras dessas 

praticas sociais” (CHARAUDEAU, 2014, p. 56). Ou seja, o sujeito interpretante pode 

acreditar que o outro “(...) possui uma competência linguageira análoga à sua” 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 56). Para Charaudeau e Maingueneau (2014), 
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O termo contrato de comunicação é empregado pelos semioticistas, psicossociólogos 

da linguagem e analistas do discurso para designar o que faz com que o ato de 

comunicação seja reconhecido como válido do ponto de vista do sentido. É a 

condição para os parceiros de um ato de linguagem se compreenderem minimamente 

e poderem interagir, construindo sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de 

comunicação (p. 130).  

Pode-se dizer que o contrato de comunicação é o responsável por estabelecer o que pode 

ou não ser dito, além de estabelecer “para quem” ou “o quê” deverá ser dito. Por conseguinte, 

o contrato de comunicação é o elemento que rege toda a situação comunicativa. Para 

Charaudeau, 

O comportamento linguístico das pessoas, por conseguinte, obedece a “regras” que 

definem quem pode dizer o quê, a quem, usando que variedade da língua (informal, 

semiformal, formal, ultraformal), etc. Um conjunto de restrições e liberdades desse 

tipo, que constitui um contrato de comunicação, deixa a quem fala ou escreve uma 

margem de manobra (CHARAUDEAU, 1983, p. 94).  

À vista disso, Ieda de Oliveira revela que “(...) um contrato de comunicação pressupõe 

sempre determinada situação comunicativa. O contrato que rege a relação médico-paciente, 

por exemplo, não é o mesmo que rege, na rua, a comunicação entre transeuntes que não se 

conhecem” (OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

Além disso, para que o contrato comunicativo seja estabelecido, é preciso que este 

esteja estruturado sob algumas características, sendo assim, ele tem por finalidade definir “a) 

os papéis na comunicação; b) a natureza monolocutiva ou interlocutiva da comunicação; c) os 

rituais de abordagem” (CHARAUDEAU apud OLIVEIRA, 2003, p. 38). Os papéis da 

comunicação são estabelecidos pelos participantes da encenação comunicativa que devem 

desempenhar esse papel de acordo com a situação comunicativa estabelecida. 

Já as naturezas monolocutiva ou interlocutiva dizem respeito à alternância de sujeitos na 

conversação, ou seja, se é monolocutiva, não haverá troca imediata entre os interlocutores, 

pois não há como ocorrer uma troca de papéis em um telejornal, por exemplo. A interlocutiva 

é aquela em que há alternância na conversação; é o caso de uma conversa diária com um 

colega de trabalho, por exemplo. 

Os rituais de abordagem podem ser caracterizados, numa situação de interlocução, pelas 

saudações, perguntas, trocas de gentilezas, desculpas, entre outros. Já numa situação 

monolocutiva escrita, trata-se das introduções e fechos de cartas, das manchetes de jornais, 

dos títulos de livros, dos slogans da publicidade, dos prefácios, advertências etc. Com isso, 

pode-se afirmar que “(...) o contrato de comunicação é um ritual sociodiscursivo constituído 

pelo conjunto de restrições e liberdades resultantes das condições de produção e de 

interpretação do ato de linguagem” (OLIVEIRA, 2003, p. 40).  
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O ato de linguagem é constituído sob uma dupla dimensão do fenômeno linguageiro e 

sua finalidade “(...) tanto para o sujeito enunciador quanto para o sujeito interpretante, não 

deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai 

estabelecer entre esta e seu sentido” (CHARAUDEAU, 2014, p. 24). Assim, 

A observação que acabamos de fazer mostra que, a menos que se considere o ato de 

linguagem como uma peça de museu, isto é, como um objeto excepcional que se 

expõe ao olhar, retirado das circunstâncias que contribuíam para dar-lhe vida, esse 

ato tem uma dupla dimensão ou um duplo valor: denominaremos o primeiro de 
Explícito e o segundo de Implícito, lembrando que são indissociáveis 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 24).  

O Explícito diz respeito ao que de fato é dito, aquilo que, independente do contexto 

comunicativo, será reconhecido em suas combinações paradigmáticas e sintagmáticas. Já o 

Implícito é a construção do significado baseado em um contexto significativo de uma 

totalidade discursiva, mas ambos entram em interação numa relação de conflito. Vejamos: 

Isso nos leva a pensar que não se pode determinar de forma apriorística o paradigma 
de um signo, já que é o ato de linguagem, em sua totalidade discursiva, que o 

constitui a cada momento de forma específica. Em outras palavras, longe de 

conceber que o sentido se constituiria primeiro de forma explícita em uma atividade 

estrutural e, em seguida, seria portador de um implícito suplementar no momento de 

seu emprego, dizemos que é o sentido implícito que comanda o sentido explícito 

para constituir a significação de uma totalidade discursiva (CHARAUDEAU, 2014, 

p. 26). 

Esse fenômeno linguageiro constituído de Explícito e Implícito é formulado pelo que 

Charaudeau chamou de duplo movimento – o primeiro deles é exocêntrico, ou seja, movido 

por uma força centrífuga; e o segundo é o endocêntrico, movido por uma força centrípeta. É 

esse dualismo do ato de linguagem que colabora para a compreensão e interpretação das 

encenações discursivas. Para Charaudeau (2014), 

O primeiro deles é o exocêntrico, ou seja, movido por uma força centrífuga que 

obriga todo ato de linguagem (e, portanto, todo signo) a se significar em uma 

intertextualidade que é como um jogo de interpelações realizado entre os signos, no 

âmbito de uma contextualização que ultrapassa – amplamente – seu contexto 

explícito. A esse movimento, corresponde a atividade serial que garante a produção 
da significação do discurso. – O segundo movimento é endocêntrico, ou seja, 

movido por uma força centrípeta que obriga o ato de linguagem (e, logo, os signos 

que o compõem) a ter significado, ao mesmo tempo, em um ato de designação da 

referência (no qual o signo se esgota em função de troca) e em um ato de 

simbolização; nesse ato o signo se instala dentro de uma rede de relações com outros 

signos (rede comandada pela atividade serial) e se constitui como valor de diferença. 

Corresponde a esse movimento a atividade estrutural que garante a construção do 

sentido da Simbolização referencial (p. 27).  

A fim de simplificar os traços atrativos principais desse duplo movimento, será 

apresentado um quadro com as principais características dos movimentos endocêntrico e 

exocêntrico: 
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Quadro 2 - Duplo movimento de semiotização do mundo baseado nas informações de Charaudeau 

ENDOCÊNTRICO EXOCÊNTRICO 

O movimento endocêntrico está para O movimento exocêntrico está para 

Força Centrípeta Força Centrífuga 

Designação de Referência Intertextualidade 

Simbolização Contexto 

Explícito Implícito 

Construção de Sentido Simbólico Significação do Discurso 

Fonte: CHARAUDEAU, 2014. 

 

Para melhor esclarecer o quadro exposto, considere o exemplo: em uma sala de aula, 

cujas portas e janelas encontram-se fechadas e o ventilador está desligado, e é um dia quente 

de verão, um aluno dirige-se à turma e diz: nossa, que calor! Diante desta exclamação, 

digamos que a professora se levanta de sua cadeira, abre as janelas e liga o ventilador. Nesse 

caso, pode-se notar que o ato de linguagem, que partiu do aluno, foi movido pela força 

centrípeta, ou seja, produziu um significado construindo um sentido explícito, chamado por 

Charaudeau de simbolização referencial. Por meio do movimento anterior, passamos a ter a 

produção de uma força centrífuga que obriga todo ato de linguagem a se significar em uma 

relação de intertextualidade baseada em um contexto de fala. O fato de a professora ter se 

levantado revela que o sentido explícito foi extrapolado levando a construção frasal produzida 

pelo aluno a uma relação implícita, dando significação ao discurso produzido. Esse jogo 

“construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a linguagem a si mesma 

como condição de realização dos signos, de forma que estes não signifiquem mais por si 

mesmos, mas por essa totalidade discursiva que os ultrapassa” é a significação 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 25). 

Para que ocorra esse jogo linguageiro, estabelecido por um contrato comunicativo, é 

preciso que haja os participantes do ato de linguagem – os sujeitos, pois são eles que, de 

forma intencional, produzem sentido através de um fazer-dizer em um processo de interação. 

O ato de linguagem é a relação que se estabelece na interação com um propósito intencional, 

já que é o resultado das ações dos sujeitos linguageiros.  “(...) todo ato de linguagem é o 

produto da ação de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das 

práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem” 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 29). Assim, o sujeito é o 
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Ser pensante, considerado como a sede do conhecimento (em oposição a objeto), em 

sentido mais restrito. O sujeito pode ser considerado como um lugar de produção da 

significação linguageira, para o qual esta significação retorna, a fim de constituí-lo. 

O sujeito não é, pois nem um indivíduo preciso, nem um ser coletivo particular; 

trata-se de uma abstração, sede da produção/interpretação da significação, 

especificada de acordo com os lugares que ele ocupa no ato linguageiro 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 30). 

Esta relação de interação do ato de linguagem ocorre, de acordo com Charaudeau, 

dentro de um “Fazer-Situacional”, que disponibiliza dois circuitos; um interno e outro 

externo. Dentro do circuito externo (o circuito do Fazer), estão o Sujeito comunicante (EUc)
13

 

e o Sujeito interpretante (TUi); e, dentro do circuito interno (o circuito do Dizer), estão o 

Sujeito enunciador (EUe) e o Sujeito destinatário (TUd). 

 Charaudeau (2001) profere que, na interação linguageira, vemos dois parceiros: “(...) o 

sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi), implicados no jogo que lhes é 

proposto por uma relação contratual”. Entretanto, esta relação contratual não está baseada nos 

estatutos sociais destes parceiros, ela irá depender da relação construída por eles no próprio 

ato linguageiro. “A relação contratual depende, portanto, de componentes mais ou menos 

objetivos, tornados pertinentes pelo jogo de expectativas que envolvem o ato linguageiro” 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 30). Os componentes são 

Comunicacional, concebido como o quadro físico da situação interacional: os 

parceiros estão presentes? Eles se vêem? São únicos ou múltiplos? Que canal – 

oral ou gráfico – é por eles utilizado? etc. (Charaudeau, 1973). Psicossocial, 

concebido como em termos dos estatutos que os parceiros são suscetíveis de 
reconhecer um no outro: idade, sexo, categoria, sócio-profissional, posição 

hierárquica, relação de parentesco, fazer parte de uma instituição de caráter 

público ou privado, etc. intencional, concebido como conhecimento a priori que 

cada um dos parceiros possui (ou constrói para si mesmo) sobre o outro, de 

forma imaginária, fazendo apelo a saberes supostamente partilhados 

(intertextualidade). O componente intencional se apóia sobre duas questões que 

constituem os princípios de base de sua realização: O que está sendo colocado 

em questão, com qual intenção de informação? De que maneira isso está sendo 

veiculado, ou, qual será a intenção estratégica de manipulação? 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 31). 

É por meio do sujeito comunicante que há iniciativa no processo interativo, já que ele é 

o responsável por iniciar o ato comunicativo. Ele se apoia sobre os componentes da relação 

contratual para estabelecer uma relação com o sujeito interpretante ancorado em estratégias 

discursivas para produzir efeitos de discurso. Já o sujeito interpretante é o parceiro da troca 

linguageira que inicia o processo de interpretação, tendo em vista que é sobre ele que a ação 

do sujeito comunicante recai. Assim, o TUi que decide se haverá ou não interação, se houver, 

                                                             
13 Para Charaudeau (2001) o sujeito, no contrato comunicativo, assume posturas distintas. Por isso, este 

desdobramento do sujeito se dá por:  EUc (Eu comunicante), EUe (Eu enunciador), TUi (Tu interpretante) e TUd 

(Tu destinatário).  
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estará, também, debruçado no bojo dos mesmos três componentes. No entanto, Charaudeau 

(2001) afirma que 

Não há simetria entre as atividades do EUc do TUi. Se o resultado do processo de 

produção pode ser estudado através das características da encenação do dizer, 

configurada no texto, o resultado do processo de interpretação só pode ser captado 

de duas formas: seja através do texto da interação (e tal captação, por mais 

interessante que seja, só pode ser parcial), seja de forma psicoexperimental, isto é, 

testando-se os sujeitos interpretantes (na verdade, temos, aí, uma outra abordagem – 

ainda que complementar – situada na fronteira do campo linguageiro) (p. 32).  

Entretanto, esta encenação discursiva é protagonizada por diferentes faces utilizadas 

pelos sujeitos da encenação: o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (EUd) que se 

mascaram como seres de fala da encenação do dizer. Esses protagonistas assumem diferentes 

“máscaras” de acordo com os “papéis” que lhes são atribuídos na relação contratual. Com 

isso, 

Tais papéis são concebidos como componentes da relação contratual e alguns deles 

correspondem aos três componentes da relação contratual: comunicacional, 

psicossocial e intencional. Esses três componentes são vistos, aqui, como índices 

semiológicos da encenação do dizer [...] (CHARAUDEAU, 2001, p. 32). 

Importante frisar que a interação é elemento essencial para que ocorra o ato linguageiro, 

é através dela, junto aos parceiros (sujeitos da encenação comunicativa) e através do duplo 

movimento (exocêntrico e endocêntrico) que o processo de produção de sentido se dá; 

portanto, apenas pela relação sujeito- texto/discurso- mundo se pode compreender e 

interpretar o dizer. 

Além disso, para que as encenações comunicativas sejam compreendidas e interpretadas 

de forma adequada, é preciso que os textos/discursos estejam ancorados sobre os modos de 

organização do discurso, pois apontam para a finalidade do texto. A seguir, será abordada a 

lógica da construção descritiva na produção de sentidos no texto. 

 

4.2 O MODO DE ORGANIZAÇÃO DESCRITIVO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

DO TEXTO 

 

Ao nos comunicarmos, estabelecemos quase conscientemente o que iremos dizer e a 

quem estaremos falando. Nenhum ato de linguagem é sem intenção; a todo tempo estamos 

condicionados ao convencimento do outro, ou seja, fazer com que o nosso destinatário 

reconheça as “verdades” ditas para que assim se convença na encenação comunicativa. 

Para que isso ocorra, estabelecemos regras, mesmo que de forma inconsciente, de 

estratégias discursivas, para que a finalidade do discurso desejada seja atingida. Enquanto o 
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sujeito comunicante expõe seu ponto de vista, o sujeito enunciador, também de forma 

consciente, seleciona se vai ou não aderir àquilo que foi cunhado. E, para que ocorra esse jogo 

linguageiro, organizamos a comunicação de acordo com os “modos”. Modo do que dizer, de 

como dizer, para quem dizer e qual a finalidade deste dizer. O professor Patrick Charaudeau 

organiza e versa a respeito dos modos de organização do discurso. Em sua obra Linguagem e 

discurso, na seção sobre os princípios de organização do discurso, o autor inicia seu estudo 

indagando-se sobre o que seria comunicar. E diz que o ato de comunicação é “(...) um 

dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante (o locutor, ao falar ou escrever), em 

relação com um outro parceiro (o interlocutor)” (CHARAUDEAU, 2014, p. 67). 

Estabelecida a comunicação, Charaudeau afirma que para que ocorra de fato 

comunicação adequada determina-se:  

[...] a situação de comunicação (enquadre ao mesmo tempo físico e mental no qual 

se acham os parceiros da troca linguageira, os quais são determinados por um 

identidade (PSICOLÓGICA E SOCIAL) e ligados por um contrato de 

comunicação.), os modos de organização do discurso (constituem os princípios de 
organização da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade 

comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, DESCREVER, CONTAR, 

ARGUMENTAR.), a língua (material verbal estruturado em categorias linguísticas 

que possuem, ao mesmo tempo de maneira consubstancial, uma forma e um 

sentido.) e o texto ( resultado material do ato de comunicação e que resulta de 

escolhas conscientes (ou insconscientes) feitas pelo sujeito falante dentre as 

categorias de língua e os Modos de organização do discurso, em função das 

restrições impostas pela Situação) (CHARAUDEAU, 2014, p. 68). 

 

Ou seja, é um ato de extrema complexidade porque não é uma pura transmissão de 

informações, é a organização do pensamento em função de um querer-dizer, esperando do 

outro uma relação de reciprocidade. Charaudeau (2014) afirma que: 

 
“Comunicar” é proceder a uma encenação. Assim como, na encenação teatral, o 

diretor de teatro utiliza o espaço cênico, os cenários, a luz, a sonorização, os 

comediantes, o texto, para produzir efeitos de sentido visando um público imaginado 

por ele, o locutor – seja ao falar ou ao escrever – utiliza componentes do dispositivo 

da comunicação em função dos efeitos que pretende produzir em seu interlocutor (p. 
68).  

 

O autor aponta, ainda, que não se pode confundir texto com modos de organização, já 

que um mesmo gênero pode resultar de um ou de vários modos de organização do discurso e 

do emprego de várias categorias de língua (CHARAUDEAU, 2014, p. 68). Por exemplo, uma 

história em quadrinhos (HQ) pode ser um texto predominantemente narrativo, mas em sua 

composição textual, certamente, encontraremos o modo de organização descritivo e também o 

modo de organização argumentativo. Um modo é predominante, nunca é único em um texto.  

Na encenação comunicativa, podemos encontrar também a confusão entre situação de 

comunicação e contexto comunicativo. Autores de várias correntes teóricas dissertam a 

respeito das modalidades (situação e contexto) como sendo sinônimas, quando, na verdade, 



69 
 

não são, pois o contexto é interno à linguagem e a situação externa a ela. Charaudeau (2014, 

p. 69) as diferencia da seguinte forma: “(...) a “situação” que se refere ao ambiente físico e 

social do ato de comunicação; e o “contexto” se refere ao ambiente textual de uma palavra ou 

de uma sequência de palavras”.  

É na situação de comunicação que um quer-dizer se concretiza, já que os sujeitos se 

colocam na encenação discursiva e ocupam seus devidos papéis comunicativos para que 

assim haja uma sequência comunicativa. É o falante locutor que ocupa o centro da situação 

(Charaudeau, 2014) e constitui um espaço de troca com um parceiro interlocutor. Nessa 

relação de comunicação, podem se estabelecer algumas características físicas, identitárias dos 

parceiros e contratuais. 

Os modos de organização do discurso são os organizadores das finalidades discursivas 

do ato de comunicação. Para Charaudeau (2014, p. 74), “(...) cada um desses modos propõe, 

ao mesmo tempo: uma organização do “mundo referencial”, o que resulta em lógicas de 

construção desses mundos (...); e uma organização de sua “encenação” (descritiva, narrativa, 

argumentativa)”. 

Em relação ao modo enunciativo, Charaudeau apresenta sua função particular, pois esse 

modo está diretamente relacionado à posição do sujeito em relação ao mundo e em relação a 

ele mesmo, devendo, portanto, estar presente, também, em todos os outros modos de 

organização. Vejamos, 

O modo enunciativo tem uma função particular na organização do discurso. Por um 

lado, sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor com relação ao 

interlocutor, a si mesmo e aos outros - o que resulta na construção de um aparelho 

enunciativo; por outro lado, e em nome dessa mesma vocação, esse Modo intervém 
na encenação de cada um dos três outros Modos de Organização. É por isso que se 

pode dizer que este Modo comanda os demais [...] (CHARAUDEAU, 2014, p. 74). 

 

Para que haja “mise-en-scène”, o locutor utilizará os modos de organização do discurso 

para produzir sentido através do texto e é por meio destas organizações lógicas que será 

estabelecido o que dizer, para quem dizer, e como dizer. Por isso, compreender os modos de 

organização do discurso é fazer com que se estabeleça o ato comunicativo. 

Entretanto, nesta pesquisa, será dada ênfase apenas ao modo de organização do discurso 

descritivo, pois seus conceitos e funcionalidades se relacionam aos elementos referenciais que 

auxiliam na produção de efeitos de sentidos no texto através da caracterização, nomeação e 

localização dos seres e objetos presentes tanto no texto verbal como no visual.  
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4.2.1 Os componentes do modo descritivo 

 

Uma das principais recomendações em relação ao modo de organização descritivo é, 

justamente, a nomenclatura, pois Descritivo e Descrever são denominações distintas e não 

podem ser confundidas, principalmente porque uma está diretamente ligada ao texto e a outra 

diretamente ligada ao discurso. Ou seja, “(...) um texto pode se inscrever no modo de 

organização descritivo, enquanto o texto, em seu conjunto, possui outra finalidade além de 

uma pura descrição” (CHARAUDEAU, 2014, p. 108). Assim, 

 
[...] o termo descritivo é utilizado aqui para definir um procedimento discursivo (que 

chamamos de “Modo de organização do discurso”), e o termo descrição para definir 

um texto (ou fragmento de texto) que se apresenta explicitamente como tal. A 

descrição é um resultado, o Descritivo é um processo – este detém, então, o mesmo 

estatuto que o Narrativo e o Argumentativo (CHARAUDEAU, 2014, p. 111). 

  

Descrever é objetivar o mundo a partir do ponto de vista de quem o observa; a descrição 

é responsável pela nomeação, localização e qualificação de seres e objetos. O ato de descrever 

encontra-se presente em vários gêneros textuais, pois à medida que caracterizamos uma 

personagem e a nomeamos, estamos, de certo, descrevendo-a. Para Charaudeau (2014, p. 

111), “(...) descrever consiste em ver o mundo com um “olhar parado” que faz existir os seres 

ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades que os singularizam”. 

O modo descritivo compõe-se sob uma construção que apresenta três componentes 

autônomos e indissociáveis. São eles: nomear, localizar-situar e qualificar. Todo processo 

descritivo estará ligado a esses componentes, pois são eles que dão unidade de sentido à 

construção descritiva. 

Nomear é dar existência a qualquer ser ou coisa. É a partir dessa nomeação que os seres 

e objetos são diferenciados e passam a existir significativamente no mundo em que habitam.  

Ao descrever nomeando, o sujeito recorta o mundo sob seu ponto de vista, fazendo o recorte 

necessário a sua leitura.  

Nomear é dar existência a um ser (qualquer que seja a sua classe semântica) através 

de um dupla operação: perceber uma diferença na continuidade do universo e 

simultaneamente relacionar essa diferença a uma semelhança, o que constitui o 

princípio da classificação. 

Descrever consiste, então, em identificar os seres do mundo cuja existência se 

verifica por consenso (ou seja, de acordo com os códigos sociais). No entanto, essa 

identificação é limitada, e mesmo coagida pela finalidade das Situações de 

comunicação nas quais se inscreve, e relativizada, tornando-se até mesmo subjetiva, 
pela decisão do sujeito descritor (CHARAUDEAU, 2014, p. 112-113). 

 

Localizar-Situar é determinar o lugar e o espaço ocupado por um indivíduo ou objeto 

que esteja sendo narrado por um sujeito qualquer. Esse componente contribui para dar a 
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unidade de sentido necessária a um texto. É através das atribuições sobre tempo e espaço que 

sujeitos destinatários podem construir mentalmente seus próprios espaços a partir do que 

leem. Para Charaudeau (2014), 

 

Localizar-Situar é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo e, por 

um efeito de retorno, atribuir características a este ser na medida em que ele 

depende, para sua existência, para sua função, ou seja, para a sua razão de ser, de sua 

posição espaço-temporal (p. 113).  

 

Qualificar diz respeito ao “como” o sujeito enunciador enxerga o mundo, atribuindo 

características a seres e objetos a partir de seu ponto de vista. É uma forma de referenciar o 

mundo em que habita e auxiliar o sujeito destinatário a direcionar sua leitura para onde e 

como o enunciador deseja. Assim, as qualificações marcam, também, personagens e induzem 

a respeito do que deve ser pensado sobre eles.  

Qualificar, portanto, assim como nomear, é reduzir a infinidade do mundo, 
construindo classes e subclasses de seres. Mas enquanto a denominação estrutura o 

mundo de maneira não orientada, em “constelação de seres”, a qualificação atribui 

um sentido particular a esses seres, e isso de maneira mais ou menos objetiva. 

Qualificar é, então, uma atividade que 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 (CHARAUDEAU, 2014, p. 115-

116). 

 

Pode-se dizer que descrever é atribuir sentido às coisas, denominar seres e objetos, 

imprimir ao mundo uma realidade paralela por parte de quem a vê. É, também, imprimir uma 

marca de objetividade ou subjetividade fixando seres e objetos para “sempre”. 

Para que a encenação comunicativa esteja organizada nos moldes dos “modos de 

organização”, precisa-se de procedimentos de configuração. No caso da descrição, 

Charaudeau apresenta os procedimentos deste modo de organização da seguinte forma: os 

procedimentos discursivos que são divididos em identificação, construção objetiva do mundo 

e construção subjetiva do mundo. E os procedimentos linguísticos que são divididos em 

procedimentos linguísticos para nomear, procedimentos linguísticos para localizar-situar e 

procedimentos linguísticos para qualificar. 

Os procedimentos discursivos podem ser implementados por diferentes componentes do 

princípio de organização. Nomeando, porque faz com que um ser exista no mundo; 

localizando, identificando a localização de um ser e qualificando, atribuindo características 

objetivas e subjetivas do mundo. 

Assim, Charaudeau (2014) diz que os procedimentos de identificação consistem em 

fazer existir os seres do mundo, nomeando-os, pois podem ser representações de objetos por 

meio de nomes comuns que os individualizam ou por nomes próprios que lhes dão uma 
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identificação específica. Já os procedimentos de construção objetiva do mundo constroem a 

visão de verdade sobre as representações do mundo, pois as qualificações dos seres são 

marcadas por traços que passam determinada veracidade, ou seja, que podem ser 

reconhecidos por qualquer outro sujeito falante.  

Os procedimentos de construção subjetiva do mundo permitem ao sujeito falante 

descrever o mundo como ele vê, pois outro sujeito, certamente, terá sua própria visão 

subjetiva. Assim, “(...) o universo construído é relativo ao imaginário pessoal do sujeito” 

(CHARAUDEAU, 2014). 

Os procedimentos linguísticos utilizam mais de uma categoria de língua que, 

combinadas com outras, servem para compor a organização descritiva ao nomear, localizar-

situar e qualificar. Aqueles que são destinados a nomear fazem uso de algumas categorias de 

língua para dar existência aos seres. São elas: a denominação, a indeterminação, a atualização, 

a dependência, a designação, a qualificação e a enumeração. Já os procedimentos utilizados 

para localizar-situar, fornecem um enquadramento espaço-temporal detalhando a identificação 

e a localização temporal; ou para deixarem, justamente, o lugar e o tempo sem uma 

identificação particular, simplesmente porque são atemporais. No caso dos procedimentos 

linguísticos para qualificar, eles permitem uma visão objetiva ou subjetiva do mundo. Essa 

atividade é utilizada para descrever os seres humanos e, também, para caracterizar os seres 

não humanos, como, por exemplo, objetos, lugares etc. 

Com isso, o sujeito falante está preparado para a encenação descritiva que é ordenada 

pelo descritor (o próprio sujeito falante), podendo interferir de maneira explícita ou implícita. 

Assim, em todos os casos ele “(...) produz certo número de efeitos, entre os quais: o efeito de 

saber, os efeitos de realidade e de ficção, o efeito de confidência, o efeito de gênero” 

(CHARAUDEAU, 2014). Logo,  

O efeito de saber pode produzir-se toda vez que o descritor procede a uma série de 

identificação e de qualificações que, presumivelmente, o sujeito leitor não conhece. 

– Os efeitos de realidade e de ficção [...] constroem uma imagem dupla de narrador-

descritor, a qual ora é exterior ao mundo descrito, ora é parte interessada em sua 

organização. – O efeito de confidência procede de uma intervenção explícita ou 

implícita do descritor, que é levado a exprimir sua apreciação pessoal. – O efeito de 
gênero resulta do emprego de alguns procedimentos de discurso que são 

suficientemente repetitivos e característicos de um gênero para tornar-se o signo 

deste (CHARAUDEAU, 2014, p. 139-142).  

 

Além dos pontos vistos anteriormente, o modo de organização descritivo também se 

compõe de procedimentos de composição que estão relacionados à organização semiológica 

do texto descritivo. Pode-se apresentar descrição para informar, descrição para contar e 

descrição para explicar, pois é a finalidade de um texto que torna uma descrição pertinente e 

não o inverso (CHARAUDEAU, 2014, p. 144). 
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 Percebe-se que conhecer e utilizar o modo de organização descritivo parece complexo, 

porém, muitas vezes, utilizamos de forma inconsciente, pois estamos todo tempo descrevendo 

pessoas, objetos, situações, entre outros. Assim, estamos utilizando este modo de organização 

que faz parte do dia a dia de todo indivíduo. 

O conhecimento do modo de organização descritivo, a noção de sujeitos da linguagem, 

o conceito de duplo movimento e o conceito de contrato de comunicação participam 

ativamente no processo de leitura e construção de sentido na interpretação de textos porque é 

através da interação que identificamos e utilizamos, inconscientemente, as competências da 

Teoria Semiolinguística.  

A partir dos componentes do modo de organização descritivo apresentados que 

poderemos estabelecer as relações intertextuais entre texto visual, verbal ou verbo-visual. É 

por meio, também, destes componentes que se pode introduzir, manter e desfocalizar objetos 

de discurso para o encadeamento progressivo do texto, bem como para sua produção de 

sentido. Por isso, a próxima seção trará, como empréstimo da Teoria da Linguística Textual, 

conceitos relacionados ao processo de referenciação que participam da produção de sentido 

em todo texto.  

 

4.3 O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO COMO MECANISMO DE PRODUÇÃO DE 

SENTIDO NO TEXTO 

 

O conceito acerca da referenciação foi postulado pela Teoria da Linguística Textual, a 

corrente teórica que surgiu na década de 1960, na Europa, e se propagou a partir dos anos 

1970. A Linguística Textual aborda os mecanismos que compõem todo texto e que não foram 

bem explicados, no contexto textual, pelas regras da gramática normativa. 

 
Na década de 1970, muitos estudiosos encontram-se ainda bastante presos ou à 

gramática estrutural, ou – principalmente – à gramática gerativa, o que explica o seu 

interesse na construção de “gramáticas do texto”. A partir da descrição de 

fenômenos lingüísticos inexplicáveis pelas gramáticas de frase – já que um texto não 

é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com 

propriedades estruturais específicas -, tais gramáticas têm por objetivo apresentar os 

princípios de constituição do texto em dada língua (KOCH, 2014, p. 7). 

 

Entre tantos aspectos postulados por essa teoria, esta pesquisa possui enfoque principal 

ao conceito da referenciação, mecanismo coesivo utilizado para apoiar as análises acerca da 

relação entre os conjuntos de texto que, associado ao modo de organização descritivo, tece os 

enunciados como uma espécie de “colcha de retalhos”. 
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Inicialmente, a nomenclatura utilizada para tratar desse conceito era “coesão 

referencial”, pois este termo estaria ligado às retomadas – de elementos no texto – a outros 

elementos pertencentes à superfície textual. Entretanto, essas construções e reconstruções dos 

objetos são puramente discursivas, já que essa atividade se constitui de uma atividade 

discursiva. Daí chamar a coesão referencial de referenciação, tendo em vista que ela introduz 

objetos de discurso ao texto. Logo,  

[...] não se entende aqui a referência no sentido que lhe é mais tradicionalmente 

atribuído, como simples representação extensional de referentes do mundo 
extramental: a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma 

como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele; interpretamos e construímos nossos 

mundos através da interação com o entorno físico, social e cultural. A referência 

passa a ser considerada como resultado da operação que realizamos quando, para 

designar, representar ou sugerir algo, usamos um termo ou criamos uma situação 

discursiva referencial com essa finalidade: as entidades designadas são vistas como 

objetos-de-discurso e não como objetos-do-mundo (KOCH, 2003, p. 79, grifos da 

autora). 

 Sendo assim, a referenciação, como afirma Lopes (2005, p. 185), é um mecanismo 

linguístico que participa da atividade interativa que é realizada por meio de práticas 

discursivas, sociais e culturais. É através do processo referencial que um texto se (des)envolve 

em variados contextos discursivos, construindo sentidos múltiplos através da apresentação de 

objetos de discursos que representam o mundo.  

Logo, a referência diz respeito ao que é efetuado pelos sujeitos da linguagem na 

interação comunicativa no desenrolar do discurso e “(...) todo discurso constrói uma 

representação que opera com uma memória compartilhada, “publicamente” alimentada pelo 

próprio discurso (...)” (KOCH, 2003 p. 80). Assim, podemos admitir que os objetos de 

discurso são dinâmicos, podem ser incluídos, retomados e modificados para alterar a 

produção de sentido desejada.  

Koch (2003) vai dizer que a noção de código linguístico não se limita ao código, nem é 

concebida apenas como sistema de comunicação. O discurso é construído e reconstruído a 

partir de informações contextualizadas na realidade; é neste jogo dialógico que a manipulação 

do discurso ocorre. “E é precisamente neste ponto que reside a ideia central de substituir a 

noção de referenciação, tal como postulam Mondada e Dubois (1995)” (KOCH, 2003, p. 81). 

Nesse sentido de construção e reconstrução do discurso, Ingedore Koch (2003; 2010) 

afirma que a progressão referencial implica três operações básicas que estão envolvidas na 

construção do texto, seguindo os princípios de referenciação. São elas: ativação/introdução 

(quando um referente textual que ainda não foi mencionado é introduzido no texto); 

reativação/retomada (quando um referente já mencionado no texto é reativado) e a de-
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ativação/desfocalização (quando um novo referente é introduzido ao texto e passa a ocupar a 

posição focal, fazendo com que um dos objetos discursivos deixe de ser o foco.). Vejamos: 

 

 

Quadro 3 - Estratégias de referenciação 

Introdução (construção) Retomada (manutenção) Desfocalização 

Um “objeto” até então 

não mencionado é 

introduzido no texto, de 

modo que a expressão 

linguística que o 

representa é posta em 

foco, ficando esse 

“objeto” saliente no 

modelo textual. 

Um “objeto” já presente no 

texto é reativado por meio 

de uma forma referencial, 

de modo que o objeto de 

discurso permaneça em 

foco. 

Quando um novo objeto de 

discurso é introduzido, 

passando a ocupar a posição 

focal. O objeto retirado de 

foco, contudo, permanece em 

estado de ativação parcial 

(stand by), ou seja, ele continua 

disponível para utilização 

imediata sempre que 

necessário.  
 Fonte: KOCH; ELIAS 2010, p. 125-126. 

 

A introdução de referentes no texto pode ocorrer de duas formas: ela pode ser uma 

introdução não-ancorada (quando introduzimos um novo objeto de discurso ao texto) ou uma 

ativação ancorada (quando introduzimos um novo objeto de discurso ao texto, mas com 

alguma associação a outro elemento presente no texto). 

Além desses dois, temos o que Koch e Elias (2010, p. 128) vão chamar de anáforas 

indiretas que se caracterizam pelo fato de não existir no contexto um antecedente explícito, 

mas, sim, um elemento de relação que se pode denominar de âncora e que é decisivo para a 

interpretação. Ainda, pode-se falar da introdução ancorada de novos objetos de discurso, as 

nominalizações ou rotulações que ocorrem quando se estabelece, por meio de um sintagma 

nominal, a transformação de enunciados anteriores em objetos de discurso. 

Através do reconhecimento dos mecanismos básicos de referenciação que marcarmos, 

introduzimos e renomeamos os objetos de discurso, tendo em vista que esses elementos 

amarram as ideias do texto, fazendo com que tais elementos se completem dando a devida 

coerência para leitura e interpretação. Pode-se dizer que 

 
A primeira ideia sobre o processo da referenciação se apoia na constatação de que a 
função primordial da linguagem é prover uma forma de acesso a uma dada 

realidade. Para compreender a natureza dos processos referenciais, é absolutamente 

fundamental que se entenda, desde já, que os objetos do mundo não são expressos, 

nos textos, de forma objetiva e imutável, pois eles sempre são construídos de acordo 

com as especificidades de cada situação de interação (o que implica, entre outras 

coisas, as características dos interlocutores e as suas intenções). Dessa forma, toda 
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construção referencial é um trabalho em constante evolução e transformação 

(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 29). 

 

Os elementos descritivos do texto, também, funcionam como elementos de 

referenciação, pois através deles podemos introduzir, renomear e marcar os objetos de 

discurso. Na seção anterior, foram abordadas noções acerca do modo de organização 

descritivo organizado por Charaudeau (2014), em que fala a respeito de nomear, localizar-

situar e qualificar. Esses elementos que compõem o modo de organização descritivo são 

estratégias textuais que se encontram em outros modos de organização, como ocorre com a 

referenciação. Pode-se dizer que, como os elementos referenciais, os elementos descritivos 

funcionam como elos coesivos na progressão textual. 

 Ao qualificar uma personagem em determinado texto, por exemplo, estamos 

renomeando esta personagem e dando uma nova categoria para este objeto discursivo. O 

mesmo ocorre ao nomearmos qualquer outro elemento – objeto de discurso, pois quando ele é 

introduzido ao texto, é feito com uma descrição específica, um nome que o define como um 

“ser” único. 

É pertinente relacionar ao modo de organização descritivo o conceito acerca da 

referenciação, tendo em vista que os elementos são componentes indissociáveis na construção 

da tessitura textual, já que juntos contribuem na produção de significação do texto e permitem 

qualificar, introduzir, nomear, manter e desfocalizar os objetos de discurso. Como se pode ver 

no exemplo que se segue. 
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Figuras 6 - Conjunto de textos 
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 Fonte: JACINTO, 2014, p. 112-113. 
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No conjunto de textos apresentado anteriormente, percebe-se que a maior parte das duas 

páginas está ocupada por textos visuais. Há uma espécie de história em quadrinhos que 

apresenta, quadro a quadro, os personagens. Ao lado das imagens, na primeira página, há 

informações acerca das ilustrações, ancorando o sentido produzido pelo visual. O outro 

quadro apresenta o que estará em foco na unidade. 

Percebe-se que os objetos de discurso são introduzidos e mantidos ao longo dos quadros 

pelo visual, assim como a qualificação e localização que também ocorrem de forma 

“mostrada”.  Enquanto o verbal descreveria fatos e ações, o visual mostra isso de forma rápida 

e concisa. Logo, é por meio desses elementos referenciais visuais que a progressão “virtual” 

do texto ocorre, juntamente com a descrição exposta nesse conjunto de textos.  

Na imagem, percebe-se que a menina e o menino presentes nas ilustrações são 

introduzidos e mantidos nos outros quadros pelo visual, e a caracterização e localização do 

“enredo” também aparece de forma “mostrada”. É por meio do que se vê que se pode dizer 

que a menina se encontra em um bairro com bastante verde e algumas casas que parecem 

estar sendo colocadas pela própria personagem, deixando subentendido que se trata de uma 

espécie de maquete. 

Já o menino, introduzido pelo visual no quinto quadrinho desfocaliza a personagem 

principal, passando ele a ocupar o foco do texto. No sexto quadro, o menino é reativado, ou 

seja, mantido por meio do visual, assim como a mudança da localização do texto; nesse 

quadro é possível perceber que toda a história anterior era apenas uma “outra história”.  

 É nesta relação entre o processo de referenciação e o modo de organização descritivo 

que os componentes “nomear”, “qualificar” e “localizar-situar” trabalham, de forma conjunta 

na progressão de todo texto, fazendo com que os gêneros apresentados sejam lidos, 

compreendidos e interpretados. É sobre o suporte que abraça tantos gêneros textuais distintos 

que a próxima seção discorrerá.  
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5 O LIVRO DIDÁTICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

 
O LDP, entendido como um livro composto por unidades (lições ou módulos) com 

conteúdos e atividades preparados a serem seguidos por professores e alunos, 

principalmente na sala de aula, constitui-se, se não o único material de 

ensino/aprendizagem, o mais importante, em grande parte das escolas brasileiras. 

Essa importância é tal, que o interlocutor dos alunos não é mais o professor, mas o 
autor do LDP: interlocutor distante, dificultando a interação com os alunos, e porta-

voz presente (professor), quase sem autonomia, seguindo página a página a proposta 

do autor (BEZERRA, 2005, p. 35). 

 

Apesar de não ser um texto tão atual, tendo em vista que foi publicado há mais de 10 

anos, a citação anterior apresenta uma realidade a respeito da utilização dos livros didáticos de 

Língua Portuguesa (LDP) nas salas de aulas brasileiras, tanto em instituições privadas como 

em instituições públicas. 

O professor vive uma realidade velada dentro das escolas, já que acredita possuir grande 

autonomia em suas próprias aulas, mas como se pode ver, essa não é a realidade, posto que a 

utilização dos livros didáticos, principalmente, nas instituições privadas faz-se substancial 

porque esses livros são comprados pelos responsáveis do alunado, que exige sua completa 

utilização até o final do ano letivo.  

Logo, as aulas, com uma utilização fidedigna dos livros, não são ministradas por 

aqueles professores que vivem a realidade dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, mas 

sim por aqueles que, ou já não estão atuando há muito tempo na Educação Básica, ou nunca 

lecionaram nesses segmentos, justamente por viverem uma realidade de pesquisa para 

melhorar e adequar o material didático que vem sendo utilizado. Infelizmente, esses 

profissionais altamente capacitados acabam por produzir ou selecionar atividades automáticas 

baseadas em manuais que acreditam estarem ditando regras de uniformização do ensino de 

língua materna no Brasil. 

Como se sabe, a homogeneidade do ensino não é real, uma vez que os alunos não são os 

mesmos, pois possuem seus próprios conhecimentos, vivências, culturas etc. Logo, não há 

como utilizar o material didático da mesma forma com todos os alunos de uma mesma classe. 

Assim, a preocupação maior é a de como esses interlocutores, que estão por trás do LDP, 

estão selecionando as atividades e se relacionando aos professores de forma virtual para que o 

material seja bem aproveitado. 

Decerto, essa é uma resposta que não poderá ser respondida nesse momento, posto que 

o que vem sendo visto na elaboração do LDP é uma contínua proposta com base em esquemas 

tradicionais de ensino. Poucas são as coleções que apresentam mudança satisfatória e 
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adequada ao ensino da língua visando a apresentar conteúdos que explorem questões 

verdadeiramente linguísticas. Ratificando o que foi exposto, Rangel (2015, p. 19) afirma que 

o LDP tem “(...) o seu papel estruturador e cristalizador de currículos; e, em consequência, 

sua tendência a homogeneizar práticas e rotinas de sala de aula”.  

Entretanto, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) (2017) apresenta um 

questionamento intrigante sobre para quem estariam, os autores, fazendo os livros didáticos? 

E apresenta a impossibilidade de definir apenas um público-alvo, dado que os jovens e 

adolescentes falam de muitos lugares e possuem muitas coisas para dizer, seja da internet, 

família, mídias, amigos etc. Aqui, nota-se que há uma contradição a respeito do que se indica 

e do que se escreve. 

É difícil definir o que é “ser adolescente ou jovem” no mundo de hoje, 
especialmente em nosso país, devido à diversidade de culturas e de regiões. Assim 

como existe dificuldade em definir esses conceitos, também para as professoras e os 

professores deve ser difícil identificar em suas aulas, por todo o Brasil, os diferentes 

modos de ser adolescente e jovem (BRASIL, 2016, p. 12). 

 

Também é sabido que muitos pesquisadores e profissionais que trabalham na produção 

de LDP desdobram-se para que possam estar adequados às exigências feitas acerca do livro; 

para entregar à comunidade um material de qualidade em que tanto professores como alunos 

possam usufruir de forma positiva; que os conteúdos que o compõe possam contribuir para o 

crescimento pessoal e profissional de ambas as partes. “O livro didático, a fim de ser um 

instrumento eficaz no ensino, deve retratar a realidade da sociedade na qual é produzido, 

distribuído e consumido, propondo atividades que levem a uma reflexão e problematização 

dessa realidade” (PEREIRA, 2013, p. 133). “Os livros didáticos de Língua Portuguesa estão 

buscando, de uma forma ou de outra, atender às propostas e diretrizes do MEC veiculadas nos 

documentos oficiais, principalmente as do PCN (1998)” (MENDES; PADILHA, 2008, p. 

123-124). 

Em contrapartida, parece que as editoras remam contrariamente às determinações dos 

documentos oficiais a respeito da educação no Brasil e de autores e professores que buscam 

uma melhora no material didático de Língua Portuguesa que vai para as salas de aula, pois 

elas – as editoras – habituam-se a desvincular a reflexão linguística dos gêneros textuais, 

como se os dois conteúdos não pudessem ou não devessem vir de forma conjunta dentro das 

seções dos LDP. Desta forma, 

[...] podemos observar que há um certo descompasso entre as concepções de ensino-

aprendizagem da língua materna veiculadas no guia e a visão da editora do livro, que 

se reflete no material elaborado. O descompasso não é completamente prejudicial, já 

que a coleção foi aprovada pelo PNLD. Mas talvez seja um reflexo da necessidade 

de adaptação dos materiais didáticos às pressões editoriais relacionadas à 

competitividade do material. Embora não tenha prejudicado a aprovação do 

material, acreditamos que esses conflitos trazem consequências para o trabalho do 

professor, que terá que auto-prescrever seu trabalho, reconhecer as orientações do 
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guia PNLD e as atividades do livro didático em função de seu contexto, seus alunos, 

sua sala de aula. Sendo assim, o professor terá que construir uma nova coerência 

entre as orientações do governo, o material didático e o contexto institucional em 

que trabalha. Nessas condições, transformar esse artefato em instrumento para a 

ação pode não ser tão simples para o professor (LOUSADA, 2015, p. 78). 

 

Percebe-se que há um esquecimento sobre quem vai manipular o LDP, as editoras 

acabam tentando adequar-se ao mercado consumidor e os autores tentam adequar os 

conteúdos necessários às exigências dessas editoras que visam, de certo modo, a circulação e 

venda de seus livros os quais, vale ressaltar, são vistos como produtos e não como manuais 

educativos. Entretanto, serão “(...) os professores, em contextos específicos de trabalho, que 

vão colocar em uso esses artefatos, criando seus próprios esquemas de utilização do livro 

didático, transformando-o em instrumentos ou simplesmente não usando o livro didático na 

aula, apesar de ser adotado pela escola” (LOUSADA, 2015, p. 71). 

Todavia, essa discrepância entre pontos de vistas sobre aqueles que escrevem e aqueles 

que produzem só acontece porque o próprio PNLD acaba, de forma indireta, direcionando sua 

leitura a editoras, autores, coordenadores pedagógicos, entre outras, alterando o objetivo 

principal do documento, que “(...) é dar as diretrizes para a escolha de material didático; no 

entanto, pela própria situação de recepção do PNLD, ele acaba dando diretrizes para a 

elaboração e, portanto, exerce influência no mercado editorial” (LOUSADA, 2015, p. 72). 

 

[...] pelo guia do PNLD deve-se privilegiar o ensino de língua por meio da reflexão 

sobre sua funcionalidade, usando textos produzidos em condições sociais efetivas de 
uso da língua, e não em situações didáticas artificialmente criadas. [...] No entanto, 

para a editora, a reflexão linguística não deve vir dos gêneros trabalhados e, sim, de 

tirinhas e textos curtos. Portanto, percebe-se que, para a editora, não é necessário 

que a língua esteja vinculada aos gêneros trabalhados, mostrando diferentes usos dos 

aspectos linguísticos em função dos contextos e gêneros nos quais ele aparece 

(LOUSADA, 2015, p. 78). 

 

Nota-se à contrariedade entre os ideais da educação e o mercado, fazendo com que 

muitos autores possuam a difícil tarefa de adaptar os ideais prescritos por documentos oficiais 

ao que é permitido pelas editoras. “(...) o material é concebido a partir de uma situação 

conflituosa, que os autores tentam contornar, para atender ao que está sendo solicitado pela 

editora que os contratou” (LOUSADA, 2015, p. 79). 

Não se trata de culpabilizar o guia, nem a editora, nem os autores, nem o material 

didático, mas de repensar o design de artefatos para o trabalho educacional, 

procurando evitar o grande descompasso que existe e que acaba se refletindo no 

material (LOUSADA, 2015, p. 80). 

 

E é nesse viés, de adequação do material didático e melhor aproveitamento dos gêneros 

que o compõem, que as próximas seções irão debruçar seus estudos, na tentativa de incentivar 
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a utilização das imagens e ilustrações presentes nas coleções didáticas e na difícil tarefa de 

entender se o LDP se trata de um gênero textual ou um suporte para tantos outros gêneros.  

 

5.1 AS IMAGENS E ILUSTRAÇÕES PRESENTES NO LDP COMO ELEMENTOS PARA 

LEITURA 

 

Assim como os textos verbais ou verbo-visuais, os textos visuais que compõem os LDP 

são elementos de leitura, análise, crítica e reflexão. Sabe-se, porém que algumas ilustrações 

são utilizadas pelas editoras dos livros com o intuito de decorar e adequar o “artefato” ao que 

exige o mercado consumidor, mas as imagens e/ou ilustrações que são utilizadas nas seções 

de aberturadas dos LDP não, já que são selecionadas e pensadas pelo autor como produto de 

atividades reflexivas para introdução de conteúdos. 

Entretanto, muitas dessas imagens e ilustrações são deixadas de lado no momento da 

atualização e aplicação das atividades gramaticais do uso da língua, talvez pelas condições de 

trabalho em que o professor se encontra no qual nem todos os alunos possuam um exemplar 

do livro, ou pela falta de tempo que é dado e exigido pelo currículo escolar. O que se vem 

propor nesta reflexão é, justamente, repensar a utilização desses gêneros tão significativos que 

„mostram‟, numa totalidade, o que os alunos poderiam levar linhas escritas para compreender 

e nem sempre interpretar. 

Utilizar o livro didático de diferentes formas pode auxiliar o alunado a compreender que 

aquele material não é apenas uma espécie de gramática da língua, mas sim um contemplador 

de gêneros que possibilita o estudo e a aprendizagem sobre variados pontos de vista. É sabido 

que, em muitos lugares do Brasil, o livro didático é o único material do qual dispõe o 

professor, então poder utilizá-lo em sua totalidade faz-se necessário. Os livros didáticos são 

[...] instrumentos auxiliares importantes da atividade docente e até mesmo o 

principal referencial do trabalho em sala de aula, em virtude, em boa parte, da 

ausência de outros materiais que orientam os professores quanto a “o que ensinar” e 

“como ensinar”, além da falta de acesso do aluno a outras fontes de estudos e 

pesquisa (SOUSA, 1999, p. 58-59). 

 

Pensando nesse aspecto, alguns autores questionam a publicação de documentos oficiais 

acerca da utilização dos livros didáticos, pois acreditam que muito deles são vagos e não 

contemplam a realidade do Brasil, tendo em vista que é um país de extensa territorialidade e 

de difícil homogeneização. O PCN é criticado em suas construções, justamente, por tratar 

com tanta abrangência assuntos particulares de cada região.  

Os PCNs também fazem uso de generalizações no que concernem os principais 

agentes que constituem o sistema educacional brasileiro, revelando superficialidade 

de análise do quadro educacional nacional. Apresentam, assim, um diagnóstico de 
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caráter homogeneizador da natureza dos problemas do ensino de norte a sul do país, 

ignorando as diversas realidades. As responsabilidades pelos fracassos no atual 

quadro educacional são atribuídas a entidades, instituições e categorias: “escola”, 

“sociedade”, “governo”, “professor”, “material didático”, “metodologias”, como se 

todos esses elementos estivessem destituídos de agentes efetivos (SOUSA, 1999, p. 

60). 

 

Autores como Sousa (1999) questionam a seleção, pelo MEC, sobre os rumos dos livros 

didáticos no país, afirmando que órgãos como esse desclassificam os professores do Ensino 

Fundamental não os convidando para elaboração de critérios, como se eles não tivessem 

experiência naquilo que fazem e convidam para essas seleções os especialistas das academias 

brasileiras que, muitas vezes, não vivenciam a realidade da educação fundamental. Questiona-

se, porém, nessas elaborações se, em seus critérios, é levado em conta à funcionalidade de 

imagens ao lado dos textos para atividades de interpretação que são, muitas vezes, alocados 

em determinados espaçamentos do livro pela editora.  

Há pouco tempo atrás, a multimodalidade dos gêneros e os textos visuais não eram tão 

valorizados enquanto material de ensino-aprendizagem, entretanto, nos dias atuais, os estudos 

e pesquisas acerca da utilização de imagens e ilustrações em variados gêneros é encontrado 

com mais facilidade, tendo em vista isso, em relação à leitura de textos, já é possível 

encontrar no PNLD afirmações como: 

No PNLD 2017, os textos visuais e multimodais são encontrados nas coleções no 

intuito de ampliar a experiência com a linguagem na escola, uma vez que aspectos 

específicos das múltiplas linguagens são explorados: cor, design, diagramação, 

traços, linhas, espaços, etc. Mapas, gráficos, capas de revista, infográficos, charges, 

poema visual, poesia concreta, fotografia, cartazes são escolhidos para o ensino-

aprendizagem da leitura intertextual e multimodal. Nesse universo, há também 

espaço para alguns gêneros que circulam na esfera digital e que são tomados como 
objetos de ensino (BRASIL, 2016, p. 30). 

 

 

Assim, os critérios utilizados para aprovação de livros didáticos de Língua Portuguesa 

pelo PNLD (BRASIL, 2017, p. 19) em relação à leitura, circulam em torno de características 

como: situação de interlocução na relação autor-texto-leitor; respeitar as convenções e os 

modos de ler próprios dos diferentes gêneros e desenvolverem estratégias e capacidades de 

leitura. 

Não pelo fato de encontramos pontuado a relevância do ensino multimodal e do visual 

voltado para alunos nos anos finais do Ensino Fundamental que possamos crer, de fato, que os 

estudos com gêneros visuais ou verbo-visuais estão sendo utilizados de forma adequada, ainda 

é possível verificar que muitos desses textos presentes em LDP são utilizados como pretexto 

para o ensino de gramática, como se pode observar no exemplo que segue:  
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Figura 7 - Atividade retirada do LDP Português Linguagens 9º ano  

 

. Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 37. 

 

O exercício anterior, retirado do LDP, aprovado pelo PNLD para utilização nos anos 

2014, 2015 e 2016 apresenta exercícios em sua seção denominada “Língua em foco” em que a 

utilização do pronome relativo é o foco da atividade. Pode-se observar que há uma tirinha 

que, como visto na pesquisa, apresenta uma relação complementar cujo verbal e visual se 
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complementam trazendo sentido ao texto. Entretanto, além de não abordar e explorar o 

contexto em que o texto se insere, as perguntas sobre o gênero exposto sequer apresentam 

questionamentos acerca do visual.  

Na parcela verbal da tirinha, encontramos no primeiro quadro a seguinte exclamação: 

“Agora, a ceia de Natal!”, já a parcela visual, apresenta-nos os personagens sentados à mesa e 

com um “ar” de expectativa em relação ao que será servido para a ceia. No segundo quadro, 

aparece o diálogo que diz assim: “Epa! – O peru está vivo”, e a parte visual apresenta a mão 

da personagem anterior que estaria levantando o cloche
14

 e há a “mostração” do peru vivo. No 

último quadro, o verbal expressa: “Foi o presente que pedi para o Papai Noel!”, enquanto o 

visual mostra as crianças com expressões „tristes‟ e „surpresas‟ pelo fato de a ave estar viva e 

falando. Logo, para que o texto seja completamente interpretado, é necessário que ambas as 

parcelas textuais sejam lidas, pois só assim o tom humorístico é entendido, pelo que se 

descreve e pelo que se mostra. 

Em contrapartida, as atividades apresentam questionamentos acerca da sintaxe e da 

utilização de verbos no período. Na segunda atividade também apresenta questionamentos 

acerca da gramática normativa da língua, indagando os alunos sobre a utilização do pronome 

relativo “que”, ou seja, os únicos exercícios sobre o texto expõem apenas interpelações sobre 

o verbal.    

Nesta breve apresentação, pode-se observar que muitos textos visuais ou que 

apresentam parcelas visuais são utilizados somente como pretexto para o ensino de gramática. 

É notória que a exploração total de todos os gêneros presentes em livros didáticos é uma 

tarefa quase que impossível, mas para que utilizar, então, tantos gêneros em um livro didático 

se sua utilização é “meramente” decorativa? Seria pertinente utilizar poucos gêneros em sua 

totalidade e explorar aspectos semânticos, gramaticais, lexicais, discursivos etc. 

Se a leitura dos gêneros presentes nos LDP é para incentivar o alunado a refletir, 

criticar, inferir, entre outros, por que muitas atividades desses livros que envolvem imagens e 

ilustrações não são influenciadas para estimularem os alunos a lerem esses textos imagéticos? 

Parece que quando o PNLD (2017) ou PCN (1998) fala acerca da relevância da imagem e 

ilustração nos livros didáticos de língua materna, levam-se em conta apenas aspectos visuais 

de decoração, já que elas estão recheando os livros didáticos, porém sua utilização adequa-se 

apenas ao design ou a conceitos gráficos. 

Com isso, percebe-se que a participação do alunado ao utilizar os LDP restringe-se a 

“(...) responder perguntas, e sempre em uma determinada ordem. E assim, tenta-se sempre 

                                                             
14

 Uma espécie de tampa para pratos que são servidos, geralmente, em restaurantes estrelados e programas 

culinários de televisão. 
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delimitar o percurso dos sentidos” (GRIGOLETTO, 1999, p. 73). Até os dias atuais, pode-se 

notar que os LDP acabam por restringir a capacidade inferencial dos alunos em ativar seus 

conhecimentos prévios para análise e leitura de muitos gêneros que se encontram nele. Já que 

o LDP „suporta‟ tantos gêneros, será apresentado na próxima seção, o fato de a pesquisa 

defender que tal elemento trata-se de um suporte e não de um gênero propriamente dito.  

 

5.2 GÊNERO OU SUPORTE PARA GÊNERO? TRATA-SE DE QUE O LD? 

 

A utilização da linguagem enquanto elemento de comunicação é feita sob a perspectiva 

de Bakhtin (2011) de que a língua é utilizada em formas de enunciados, seja ele oral ou 

escrito, concreto e único. Tais enunciados refletem “(...) as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, 

mas acima de tudo por sua construção composicional” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

O autor afirma que todos esses elementos estão totalmente interligados no todo do 

enunciado e são determinados pelo campo de comunicação, com isso, nas bases da Teoria 

Semiolinguística, é o contrato de comunicação que delimita a utilização adequada do gênero 

textual, assim se o contrato de comunicação é regido por um médico e um paciente, por 

exemplo, os gêneros presentes nessa esfera respeitarão a temática, estilo e conteúdo 

composicional pertinente a essa situação comunicativa. 

 A gama de gêneros existentes é enorme, já que em diferentes contextos comunicativos 

é possível a utilização de diferentes gêneros, assim “(...) são o produto das condições e 

finalidades da linguagem em funcionamento” (CARDOSO, 2014, p. 224). A heterogeneidade 

dos gêneros é tão grande que eles podem ser classificados como primários (simples) ou 

secundários (complexos). 

 
Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes publicísticos, etc.) surgem nas condições de 

um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. 

No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 

primários (simples), que se formaram nas condições da comunicação discursiva 

imediata.  
 

Marcuschi (2008), em bases bakhtinianas, defende que é impossível haver comunicação 

sem que esta esteja engendrada por algum gênero, pois a comunicação verbal só ocorre em 

algum tipo de gênero. O autor citando Bronckart (1999, p. 103) afirma que “(...) a apropriação 
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dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção na prática nas 

atividades comunicativas humanas” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). 

Para Marcuschi (2008), os gêneros funcionam como um sistema de controle social, já 

que nós, seres humanos, somos seres sociais e interagimos por meio da sociedade, utilizando 

os gêneros textuais como instrumentos poderosos para constituir a rede sociodiscursiva em 

que estamos inseridos. “A vivência cultural humana está sempre envolta em linguagem, e em 

todos os nossos textos situam-se nessas vivências estabilizadas em gêneros” (MARCUSCHI, 

2008, p. 163). Logo, 

 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária 

e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados 

na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. [...] os gêneros 

são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações 

diversas, construindo em princípio listagens abertas (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

 

 

Com isso, o autor afirma que nessa utilização exacerbada para a comunicação social a 

criação de novos gêneros é constante, entretanto, além de novos gêneros há recriações ou 

releitura de um mesmo gênero, com isso apresenta uma concepção para o conceito de 

intertextualidade tipológica e intergenericidade. Assim, de acordo com Marcuschi (2008, p. 

167): 

 

(1) Intergenericidade                   →      um gênero com a função de outro 

(2) Heterogeneidade tipológica   →      um gênero com a presença de vários tipos 

 

A primeira é denominada por ele, adepto a sugestão da linguista alemã Ulla Fix (apud 

MARCUSCHI, 2008, p. 165), como uma mistura de gêneros em que um gênero assume a 

função do outro. Já a segunda, diz respeito ao fato de um gênero conseguir realizar vários 

tipos de sequências textuais, podendo conter uma narração, descrição, argumentação etc.  

Nesse viés, para Marsaro (2015), o LDP é um gênero do discurso, tendo em vista que é 

um produto “sócio-histórico e cultural”, caracterizado como secundário e atendendo a 

proposta bakhtiniana de possuir estilo, temas e forma composicional. Como podemos 

observar a afirmação da própria autora: “Tomar o LDP como um gênero discursivo, portanto, 

permite que analisemos seu projeto gráfico-editorial como constitutivo de sua forma 

composicional, principalmente, mas também, no todo do gênero, de seus temas e estilo” 

(MARSARO, 2015, p. 86). Assim, utiliza Bunzen (2005) para afirmar que 
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[...] compreender a própria estrutura composicional desse gênero do discurso como 

multimodal/imbricada/múltipla, uma vez que ela é composta por uma rede em que 

os textos/enunciados concretos produzidos pelos autores dos livros didáticos 

dialogam com outros textos em gêneros diversos e com textos não-verbais (imagens, 

ilustrações, etc.), com a finalidade principal de ensinar determinados objetos 

(BUNZEN, 2005, p. 44)  

 

Não desmerecendo a proposta dos autores citados anteriormente, para o que propõe este 

estudo, o LDP não poderia ser classificado ou rotulado como um gênero, justamente porque 

ao retirar dele todos a gama enorme de gêneros que o abarcam, ele perderia essa função 

discursiva. Sendo assim, ratificados em Marcuschi (2008), podemos observar que 

 

[...] o livro didático contém textos dos mais variados gêneros, tais como contos, 

poemas, tirinhas de jornal, notícias jornalísticas, advinhas, atas, cartas pessoais etc., 

sem contar com gêneros como sumário, expediente da editora, ficha catalográfica, 
exercícios, bibliografia e outros. Pessoalmente, defendo a posição de que um livro 

didático é um suporte e não um gênero (MARCUSCHI, 2008, p. 170). 

 

Na citação anterior, temos expressado a opinião do autor, grande estudioso das teorias 

de Bakhtin, bem como dos conceitos acerca do gênero, e é baseada nas abordagens trazidas 

por ele acerca do livro didático que será defendida a ideia de que o livro didático é um suporte 

para variados gêneros de texto. Vejamos: 

 
No caso do livro didático, aqueles textos por ele trabalhados não estão ali de tal 

modo aglutinados a ponto de formarem um todo orgânico como observava Bakhtin 

[1979] para o romance. Embora o livro didático constitua um todo, ele é feito de 
partes que mantêm suas características. Por exemplo: um poema não deixa de ser 

poema só porque entra no livro didático. [...] o poema no livro didático não passa a 

ser poema didático [...] (MARCUSCHI, 2008, p. 171). 

 

Como visto, de acordo com Marcuschi, não é adequado tratar o caso do livro didático 

como intergenericidade, tendo em vista que o LD suporta variados gêneros que são alocados 

de forma conjunta com um propósito didático, e, isoladamente, cada gênero pertencente ao 

livro continuaria sendo um gênero, já o LD sem os gêneros que o contemplam não existiria. 

A questão do suporte é tratada pelo autor como um conceito em andamento, justamente 

por não haver nenhuma teorização que sustente genuinamente essa informação, mas citando 

estudos de Maingueneau (apud MARCUSCHI, 2008), por exemplo, o autor fala sobre o meio 

– mídium – que sustentam variados gêneros presentes nas sociedades desde a antiguidade, seja 

um gênero oral, verbal ou visual. 

 
O mídium, como o chama Maingueneau (2001) é importante, mas costumávamos 

desprezá-los porque nos concentrávamos no texto como tal. É interessante a 

observação do autor quando afirma que o “mídium não é um simples „meio‟, um 

instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança importante do 
mídium modifica o conjunto de gênero de discurso”. Isso diz respeito tanto ao modo 

de circulação como ao modo de consumo dos gêneros e ainda mais ao modo como 

eles são estabilizados para serem “transportados” eficazmente. Um dia só 

transmitíamos os textos oralmente; depois passamos a fazê-lo por escrito; mais 
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tarde, por telefone; e então pelo rádio, televisão e recentemente pela internet. Esses 

mídiuns são ao mesmo tempo modos de transporte e de fixação, mas interferem no 

discurso (MARCUSCHI, 2008, p. 73-74). 

 

Assim, acredita-se que o LD não se trata de um gênero e sim de um suporte, mesmo que 

ainda não tenha sido efetivamente teorizado a relação gênero/suporte, já que, de acordo com o 

autor, o suporte pode delimitar o gênero do texto. Em seu exemplo, temos: “Paulo, te amo, 

me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 44 33 22. Verônica”. A respeito do 

exemplo, Marcuschi afirma que 

 
Se isto estiver escrito num papel colocado sobre a mesa da pessoa indicada (Paulo), 
pode ser um bilhete; se for passado pela secretária eletrônica é um recado; remetido 

pelos correios num formulário próprio, pode ser um telegrama. O certo é que o 

conteúdo não muda, mas o gênero é sempre identificado na relação com o suporte. 

Portanto, há que se considerar esse aspecto como um caso de coemergência, já que o 

gênero ocorre (surge e se concretiza) numa relação de fatores combinados no 

contexto emergente (MARCUSCHI, 2008, p. 74). 

 

Com isso, definido suporte, Marcuschi (2008, p. 74) diz que podemos entender como 

suporte de um gênero “[...] o locus físico ou virtual com formato específico que serve de base 

ou ambiente de fixação de gênero materializado como texto. Pode-se dizer que suporte de um 

gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto”.  

Ratificando a explicação, o autor apresenta um quadro que comporta três aspectos específicos: 

suporte como lugar (físico ou virtual), suporte como formato específico e suporte servindo 

para fixar e mostrar o texto, como se pode ver a seguir. 

                                                              Quadro 4 - Categorias analíticas 

 
 Fonte: MARCUSCHI, 2008, p. 175. 
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Parafraseando o autor (MARCUSCHI, 2008, p. 175), pode-se dizer que o suporte como 

um lugar deve ser algo real; o suporte com formato específico não são informes nem 

uniformes, mas estão sempre em um formato específico, além disso, “(...) o fato de ser 

específico significa que foi comunicativamente produzido para portar textos e não é um 

portador eventual” (MARCUSCHI, 2008, p. 175). O caso do livro didático seria esse, e o 

suporte para fixar e mostrar o texto seria acessível para fins comunicativos. 

O autor defende que o mais importante é sabermos distinguir gênero de suporte, já que 

nem sempre é feito com precisão. Ainda afirma que em textos anteriores identifica o outdoor 

como gênero, mas percebe que é um suporte que não comporta qualquer gênero. Pode-se 

comparar o livro didático ao outdoor, pois é definido por muitos estudiosos como gênero, mas 

como já foi dito, sem os gêneros que o compõem perde completamente sua finalidade 

discursiva, logo se trata de um suporte para diferentes gêneros que são utilizados para fins 

didáticos.   

Marcuschi (2008, p. 177) ainda define dois tipos de suportes, o convencional “(...) 

suportes que foram elaborados tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos”. E 

o incidental, “(...) que operam como suportes ocasionais ou eventuais (...) com uma 

possibilidade limitada de realizações na relação com os textos escritos”. Assim, existem 

vários tipos de suportes, dentre eles: livro, livro didático, jornal, revista, quadro, embalagens, 

muros etc. O livro didático é caracterizado como suporte convencional, já que 

 
[...] é nitidamente um suporte textual, embora a opinião não seja unanime a esse 

respeito. Não obstante os argumentos em contrário, ainda se pode dizer que o livro 

didático (LD), particularmente o LD de língua portuguesa, é um suporte que contém 

muitos gêneros, pois a incorporação dos gêneros textuais pelo LD não muda esses 

gêneros em suas identidades, embora lhe dê outra funcionalidade, fato ao qual 

denominei reversibilidade de função. Por exemplo, uma carta, um poema, uma 
história em quadrinhos, uma receita culinária e um conto continuam sendo isso que 

representam originalmente e não mudam pelo fato de migrarem para o interior de 

um LD. Não é o mesmo que se dá, por exemplo, no caso de um romance que 

incorpora cartas, poemas e anúncios, entre outros (MARCUSCHI, 2008, p. 179). 

 

Assim, para o que se propõe a pesquisa, apresentando os textos visuais que compõe as 

aberturas das unidades dos livros didáticos e os que acompanham os textos verbais em 

atividades de interpretação e compreensão, acredita-se que, como Marcuschi (2008), o livro 

didático trata-se de um suporte com formato específico e convencional utilizado para exibição 

de diferentes gêneros que são utilizados para atividades interpretativas, gramaticais, 

ortográficas etc., com o intuito de apresentar a utilização „correta‟ do uso da Língua 
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Portuguesa em seu registro formal. Logo, o LDP sem os gêneros nada seria, por isso não se 

trataria de um gênero. 

 Para melhor compreender a funcionalidade das imagens e ilustrações que compõem o 

LDP, a próxima seção apresentará algumas análises acerca de dez peças retiradas de quatro 

coleções de livros didáticos de língua materna para estudo.  
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6 A PRESENÇA DE IMAGENS E ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II  

 

 
6.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa em questão pretende apresentar como são estabelecidas as relações 

semânticas (SANTAELLA, 2012) nos eixos da coordenação, da subordinação e da correlação 

entre textos verbais e visuais apresentados em conjunto em livros didáticos de Língua 

Portuguesa, de quatro diferentes coleções, direcionados para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Foram analisados, como amostra, conjunto de textos verbais e visuais que introduzem as 

seções de abertura de unidades, ou que participam das atividades de compreensão e 

interpretação. 

Partindo de um corpus representativo com uma abordagem qualitativa, foram utilizadas 

como método de raciocínio estratégias que visam de modo indutivo e dedutivo ratificar as 

informações presentes no aporte teórico para as análises expostas. É indutivo porque em um 

processo mental constatam-se, por meio de inferências, algumas verdades observadas de 

forma empírica, e é dedutivo por acreditar na veracidade das afirmações constatadas por meio 

da indução, ou seja, apresenta de forma lógica os antecedentes e consequentes da 

argumentação. De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 145), 

 
A dedução corresponde ao modo de inferência que liga duas premissas à conclusão 

no silogismo válido. Ela vai do geral ao particular, segundo um processo que foi 
redefinido e formalizado em lógica e em matemática. Em sentido amplo, pode-se 

falar de dedução quando se demonstra a priorias consequências de uma posição 

postulada. 

 

Já a indução é 
[...] um modo de inferência que conclui o geral a partir do particular. Classicamente, 
considera-se que a dedução conclui com certeza e a indução o faz de forma apenas 

provável e que, em consequência, só a dedução pode produzir um saber científico 

substancial (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 273). 

 

Logo, tentando compreender melhor suas funções na composição dos livros didáticos de 

língua portuguesa, imagens e ilustrações
15

 foram selecionadas levando em conta seu potencial 

interpretativo, intertextual e informativo para serem integradas aos conteúdos apresentados 

nas seções. 

                                                             
15

 Imagens essencialmente figurativas, isto é, que representam os seres e as coisas do mundo, desenhadas e 

compostas por variados elementos plásticos (traços, cores, texturas etc.). 
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Vale salientar que este trabalho não pretende desabonar ou criticar a utilização de 

ilustrações ou imagens em livros didáticos, pois, além de terem o potencial de divertir os 

alunos, podem estimular a produção de inferências para sua interpretação e auxiliar na 

memorização dos textos. Mostra-se, porém, como problema a seleção das ilustrações e 

imagens, porque precisam estar compatíveis com o texto verbal para auxiliar sua interpretação 

no caso das atividades de compreensão e interpretação presente nas coleções didáticas. 

  O livro intitulado Português Linguagens é da autoria de William Roberto Cereja 

juntamente com a Thereza Cochar Magalhães e foi publicado em 2012. Sua capa apresenta 

uma característica positiva que não é observada nas outras coleções: o fato de ter sido 

selecionado pelo PNLD para utilização nos anos de 2014, 2015 e 2016. Outra característica da 

coleção é a de que, diferente das outras coleções analisadas, foi lançada para o trabalho dos 

docentes em escolas públicas.  

No livro dos professores Cereja e Magalhães, são apresentadas quatro aberturas de 

unidade e todas elas apresentam imagens ancoradas às informações verbais que norteiam as 

páginas. A relação semântica presente nesses conjuntos textuais é de redundância, pois as 

imagens repetem, de forma tautológica, a temática ou personagens trazidas no texto verbal. 

Além disso, nota-se que, nessa coleção, a projeção do livro está direcionada para os 

discentes, pois há mais facilidade em notar as relações presentes entre palavra e imagem, ou 

seja, a leitura está voltada para um tu-interpretante (CHARAUDEAU, 2001), visto que não há 

tanta necessidade da mediação do docente, pois os alunos percebem a mostração dos objetos 

de discurso do qual se fala no verbal, como podemos observar no exemplo que segue. 
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Figura 8 - Conjunto de textos de abertura de unidade 

 

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 192. 
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Unidade 4 : Nosso tempo 

Milagres 

Nossas armas estão na rua 

É um milagre 

Elas não matam ninguém 

 

A fome está em toda parte 

Mas a gente come 

Levando a vida na arte. 

 

Todos choram 

Mas só há alegria 

Me perguntam 

O que eu faço 

E eu respondi 

Milagres, milagres 

 

As crianças brincam 

Com a violência 

Nesse cinema sem tela 

Que passa na cidade 

 

Que tempo mais vagabundo 

Esse agora 

Que escolheram pra gente viver 

 
(Cazuza, Denise Barroso e Frejat. Warner Chappel Edições Musicais Ltda.) 

 

A coleção Português Araribá Plus foi organizada pela Editora Moderna sob a 

supervisão da editora executiva Mônica Franco Jacinto e publicado em 2014. Composta por 

oito seções de abertura de unidade, todas as imagens e ilustrações presentes nessas aberturas 

estão numa relação de ancoragem aos paratextos que as acompanham. Os paratextos 

estimulam, por meio das inferências, a ativação dos imaginários sociodiscursivos e a relação 

extratextual que há no conjunto de texto para análise e interpretação. 

Assim, no aprofundamento sobre as relações semânticas da professora Lúcia Santaella, 

há, nessas seções, uma relação de dominância, já que o visual está mais evidente. 

Implicitamente, as imagens e ilustrações estabelecem uma vinculação de complementaridade 

às informações virtuais que possui todo leitor. 

Nesta coleção, a projeção do livro está direcionada para o docente, já que a relação 

complementar é bem abstrata e a mediação do professor se faz necessária para leitura e 

interpretação, auxiliando os alunos a buscarem em seus imaginários as relações estabelecidas 

não só no conjunto de textos, como também ao que estará presente dentro das seções. O 

implícito está muito presente nessas aberturas.  Pode-se observar na figura a seguir. 
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Figuras 9 - Conjunto de textos de abertura retirados da coleção Português Araribá 
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Fonte: JACINTO, 2014, p. 174-175. 
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Unidade 6 – Livros: eu recomendo! 

Tema: livros. 

Ao lado esquerdo – Estudo da imagem: 1. O local retratado na foto é uma livraria. A) Que 

impressão essa imagem causou em você? B) Você costuma frequentar livrarias? Por quê? 

2. A livraria El Ateneo é muito admirada por manter a estrutura do teatro que antes ocupava 

o prédio. A) Quais elementos da foto permitem constatar que a sede da livraria anteriormente 

abrigava um teatro? B) Discuta com seus colegas: você diria que há relação entre o teatro e a 

literatura? Justifique sua resposta. Lembre-se: é importante escutar com atenção e expressar-

se com clareza.  

Descrição da imagem: interior da livraria El Ateneo, antigo teatro Grand Splendid, em 

Buenos Aires, Argentina – foto de 2011. 

Boxe “Saiba +” – Um teatro para os livros 

Construído em 1919, o antigo teatro Grand Splendid passou a funcionar como cinema em 

1926; em 2000, suas poltronas foram substituídas por estantes, e os livros tornaram-se a 

principal atração. Nascia a livraria El Ateneo, uma das maiores da América Latina. Na 

restauração, muitos dos objetos e detalhes da arquitetura original foram mantidos, como o 

teto com a obra Alegoria da paz, do pintor italiano Nazareno Orlandi. O prédio de cinco 

andares (térreo, três galerias e um subsolo) impressiona turistas e clientes dessa livraria, que 

é considerada uma das mais bonitas do mundo. 

Boxe lado direito – Em foco nesta unidade: A resenha crítica; A crase; Emprego de Há ou A; 

Produção: resenha crítica. 

 

 

A coleção Projeto Apoema Português é da autoria de Lucia Teixeira, Karla Faria e 

Silvia Maria de Sousa e foi publicada em 2013. O livro é composto também por oito seções 

de abertura de unidade e também tem uma projeção voltada para o docente, tendo em vista 

que para ler imagens e ilustrações presentes se faz necessária a mediação do professor. 

Podemos observar a seguir. 
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Figuras 10 - Conjunto de textos de abertura de seção retirados da coleção Projeto Apoema Português
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Fonte: TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013, p. 50-51. 
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Unidade 2 – Juventude 

Na página esquerda:  

Recordam-se vocês do bom tempo d‟ outr‟ora,  

D‟um tempo que passou e que não volta mais, 

Quando íamos a rir pela existência fora 

Alegres como em junho os bandos dos pardaes? 

 
Guerra Junqueiro 

 

Na página direita: 

O poeta português Guerra Junqueiro (1850-1923), nos versos de como epígrafe, recorda a 

juventude como um tempo de sonhos e alegrias. Em outro trecho do poema ele dirá que a 

juventude “é como a flor do lótus, / Que em cem anos floresce apenas uma vez”. Como você 

está vivendo os anos de juventude? O que pensam e querem hoje os jovens brasileiros? 

Nesta lição leremos textos que falam sobre isso, e você poderá expressar-se sobre seu modo 

de ser e sentir-se jovem. 

 

Diferente das outras coleções, que parecem não apresentar um manual ao docente que 

irá lecionar, essa indica, ao final do livro, um Guia Didático para auxiliar o professor. Além 

de exibir orientações acerca das seções de abertura, dos gêneros de textos presentes e das 

atividades, são fornecidas informações sobre todas as imagens que estão nas aberturas; o que, 

de fato, facilitará a mediação, já que, no Guia, as autoras explicam por que tais imagens e 

ilustrações foram selecionadas para compor a obra. Ainda indicam algumas atividades que 

podem ser executadas no momento da aula.  

As imagens e ilustrações também estão numa relação semântica de dominância em 

relação ao verbal, dado que o visual está mais evidente em todas as seções. Ademais, estão 

também ancoradas pelos paratextos que completam a composição do conjunto de textos, ou 

seja, apresentam sintaticamente uma vinculação alicerçada, já que o visual possui um alicerce 

às informações que o norteia. 

A coleção Português em Contexto da autoria de Lécio Cordeiro não apresenta data de 

publicação. Ao iniciar a leitura do que o autor chama de Manual do Professor, é possível notar 

a valorização que o verbal possui em detrimento do visual, justamente porque em nenhum 

momento explica-se ou cita-se sua importância. Como podemos observar na imagem a seguir. 
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Figura 11 - Os pontos fortes do Manual do Educador 

 

Fonte: CORDEIRO, s/d, p. 17. 
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Os pontos fortes desta coleção 

Ao listar as três bases do ensino de língua portuguesa (leitura, produção e análise 

linguística) de maneira contextualizada, esta coleção possibilita um trabalho eficiente e 

divertido em sala de aula. Conheça os principais pontos da nossa proposta: 

Ênfase no trabalho reflexivo com a língua. 

Abordagem gramatical renovada. 

Trabalho inovador com o português brasileiro.  

Abordagem de temas transversais. 

Abordagem em espiral da leitura, da análise linguística e da produção textual. 

Propostas de produção de textos voltadas para a realidade. 

Questões de concursos voltados para o segmento (Colégios de Aplicação, Institutos Federais, 

Colégio Militar, etc.). 

Interpretação de texto focada no processo de inferência. 

Manuais do educador elaborados para auxiliar a prática pedagógica de forma eficiente. 

Acima da tirinha está escrito – E mais: todo o conteúdo é enriquecido com as tirinhas da Préa 

e Café e seus amigos da escola! Juntos eles têm enfrentar as excentricidades de uma 

professora ranzinza que não mede esforços para manter a língua portuguesa tal como era nos 

tempos de Camões. 

No primeiro quadrinho diz: Se é possível formular uma ordem empregando verbos no 

imperativo...; No segundo diz: SILÊNCIO!!!; E no quarto quadrinho: Professora Norma, 

silêncio é um verbo no imperativo? Claro que não!  

 

O livro é composto por oito unidades de abertura e, “numa espécie de guia”, apresenta 

seus „pontos fortes‟, que não trata em nenhuma circunstância de textos visuais ou verbo-

visuais. Todas as ilustrações e imagens apresentam uma relação de redundância à temática da 

unidade ou ao gênero que está sendo apresentado. Apesar de não valorizar o que é visual, suas 

aberturas são compostas mais por textos visuais que por textos verbais, como se pode ver a 

seguir. 
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Figuras 12 - Conjunto de textos abertura de seção livro Língua Portuguesa em Contexto
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Fonte: CORDEIRO, s/d, p. 50-51. 
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Do lado externo: 

Ao lado esquerdo – Objetivos Pedagógicos: Ao final deste capítulo, o aluno deve ser capaz 

de: demonstrar conhecimento básico sobre o gênero e suas funções sociais: o que é um conto 

psicológico? Para quem é escrito? Por quê? Para quê? E como é feito?; expressar-se de forma 

oral e escrita sobre os temas abordados nos textos; reconhecer mais de um tipo textual em um 

mesmo texto; realizar leituras inferenciais; identificar fenômenos da linguagem, 

ambiguidades, aspectos da narração, informações implícitas e o valor semântico de algumas 

palavras no texto; realizar prática e análise linguística, observando as distinções estruturais e 

funcionais das orações subordinadas substantivas; pontuar adequadamente as orações 

subordinadas substantivas.  

Leitura complementar: Em Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu, você encontrará 

interessantes contos psicológicos que poderão lhe dar uma outra perspectiva do gênero. 

Do lado direito – Sugestão de abordagem 

É interessante comentar algumas características dos contos psicológicos para situar os 

estudantes na leitura dos textos que serão lidos no decorrer do capítulo. 

Para iniciar a sua abordagem, esclareça que o conto psicológico é uma narrativa cujo fator 

principal sempre está relacionado a lembranças e emoções dos personagens, há a 

possibilidade de o enredo não seguir uma ordem linear e o espaço onde acontece a narrativa é 

marcado pelo ponto de vista de como as experiências são apreendidas pelo personagem. 

No capítulo em si: 

Lado esquerdo, 

Capítulo 2 -  Na mente dos personagens 

Boxe um: Conhecimentos prévios 

1. Quando você tem ansiedade para que algo importante aconteça, como você sente a 

passagem do tempo? 

2. Você acha que a passagem do tempo é percebida da mesma forma pelas pessoas? 

3. Você acha possível escrever uma narrativa simulando o fluxo do nosso pensamento? 

 

Caracterizando o gênero 

Neste capítulo, estudaremos o conto psicológico, uma realização contemporânea do conto em 

que predominam o espaço e o tempo psicológicos. Esses elementos dizem respeito à forma 

como cada um de nós percebe o tempo e os espaços em determinadas situações, como ocorre 

quando sentimos saudade e temos a impressão de que o tempo passa lentamente. Nesse 
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gênero, o narrador costuma causar certo estranhamento no leitor a partir da forma como narra 

a história. Agora, vamos mergulhar em contos em busca desse estranhamento. 

Lado direito, 

O que estudaremos neste capítulo:  

Características e função social dos contos psicológicos; orações subordinadas substantivas 

subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas; orações subordinadas substantivas 

completivas nominais, predicativas e apositivas; pontuação das orações subordinadas 

substantivas. 

 

Numa primeira leitura, pode-se pensar que a relação de dominância é mais adequada à 

classificação semântica da relação entre o verbal e o visual, tendo em vista que o visual 

aparenta ser mais evidente, entretanto, ao se analisar atentamente, percebe-se que as 

informações verbais não são complementadas pelo que está sendo visto, mas apenas repetidas. 

Esse livro aponta projeção direcionada ao discente, de fácil compreensão, apresenta imagens e 

ilustração com mensagens mais „transparentes‟.  

Observa-se, em todas as coleções que, nas páginas motivacionais de abertura, as peças 

imagéticas estão sempre “ancoradas” (BARTHES, 1990) por pequenos textos verbais que 

auxiliam a produção de sentido do conjunto. Já nos textos verbais utilizados para atividades 

de interpretação e compreensão de textos, são utilizadas ilustrações e imagens como um 

objetivo próximo ao da “destacabilidade” (MAINGUENEAU, 2008), isto é, com o intuito de 

mostrar, visualmente, parcelas das informações dadas nos textos verbais (personagens, 

passagens do texto, ou da temática propriamente dita). Além disso, ressalta-se que, pelo fato 

de as ilustrações e imagens que compõem as coleções estudantis serem selecionadas, quase 

sempre, pelas editoras
16

, muitas vezes sem o consentimento dos próprios autores, ao serem 

colocadas ao lado dos textos, podem, muitas vezes, em vez de acrescentar algo à leitura, 

prejudicar a sua interpretação. 

Importante destacar que, por tratar-se de manuais didáticos, nenhuma das coleções 

apresenta relação semântica de discrepância ou contradição, pois todos os textos visuais estão 

ancorados explícita ou implicitamente por alguma atividade ou por algum texto verbal.  

                                                             
16

 Em conversa com uma das escritoras do Projeto Apoema, Karla Faria, foi informado que as ilustrações/ 

imagens utilizadas junto aos textos para as atividades nos livros didáticos são selecionadas pelas editoras, às 

vezes, sem aquiescência dos autores, que pensam sempre em fazer relação do texto e/ou atividade com as 

ilustrações, porém, nem sempre essas ilustrações/imagens se encaixam adequadamente. Karla Faria informou 

que a inadequação das escolhas ilustrativas pode acarretar uma distração aos alunos, caso sejam selecionadas e 

colocadas sem possuírem relação com o texto/atividade apresentada. Informações coletadas no dia 20/03/2016, 

em entrevista. 
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Em defesa dos usos de ilustrações e imagens para compor os livros didáticos, acredita-

se que, como afirma Santaella (2012), quando cabíveis, elas auxiliam a memorização do texto 

e, logo, sua compreensão. Além disso, as ilustrações e imagens possuem uma enorme 

propriedade de referenciar, pois apresentam “expressões visuais” que, tanto quanto as 

expressões nominais, podem ser introduzidas nos textos, ou no conjunto imagem e palavra 

para manter ou desfocalizar determinados objetos de discurso. 

Os exemplos analisados estão enquadrados nas relações semânticas apresentadas por 

Santaella (2012) e colocadas nos eixos da coordenação, subordinação e correlação conforme a 

proposta de pesquisa. Busca-se compreender quais relações se estabelecem nesses conjuntos 

de textos, além de verificar se essas relações ocorrem de forma implícita ou explícita.  

Vale relembrar que os conjuntos de textos que apresentam uma relação de dominância 

entre o verbal e o visual encontram-se no eixo da subordinação, juntamente com os conjuntos 

de textos que são classificados como complementares, pois apresentam entre si maior 

dependência semântica, ou seja, são “mais encaixados”. Já os conjuntos de textos que 

apresentam relação de redundância estão no eixo da coordenação, tendo em vista que, no 

encadeamento progressivo do texto, encontram-se “menos encaixados” na significação dos 

enunciados, e os conjuntos de texto que apresentam relação de discrepância estão no eixo da 

correlação, já que ou se lê uma parte ou outra, sendo assim também são “menos encaixados”. 

 

6.2 ANÁLISE DOS TEXTOS 

 

Nesta seção, serão apresentadas as análises feitas acerca das peças retiradas dos quatro 

livros didáticos de Língua Portuguesa para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. 

 

6.2.1 Análise prototípica das aberturas de unidade (TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 

2013) e (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) 

 

Esta seção apresentará dois exemplos prototípicos de verificação profunda com a 

função de não repetir aspectos mesmos presentes nas outras análises. Assim, posteriormente, 

serão ressaltadas, apenas, as características principais dos outros textos em foco. 

Sendo assim, relacionaremos os aspectos identificados nas relações semânticas postuladas por 

Santaella (2012) aos nexos apresentados pelos eixos coordenados, subordinados e correlatos 

pressupostos pela gramática tradicional (AZEREDO, 2014; NEVES, 2016; CASTILHOS, 

2010), além de explicar a aplicabilidade dos conceitos de destacabilidade (MAINGUENEAU, 

2008), ao enfatizar, por meio de formas visuais, um fragmento da parte verbal, e 
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paratextualidade (GUIMARÃES, 2013), ao trazer uma espécie de âncora ou conhecimento 

extratextual para que se possa haver um aprofundamento na leitura de textos visuais, verbo-

visuais ou quando estão em conjunto. 

Ademais, a presença dos componentes do modo de organização descritivo 

(CHARAUDEAU, 2014) relacionados ao mecanismo de referenciação (KOCH; ELIAS, 

2016) são capazes não só de descrever e encadear textos verbais, como também, por meio da 

mostração, introduzir, manter e desfocalizar os objetos de discurso através da nomeação, 

qualificação e da atribuição espaço/temporal a esses objetos. É nessa tessitura que as 

inferências (DELL‟ISOLA, 2001) são produzidas sobre os textos em conjuntos, trazendo 

significado e sentido não só àquilo que se lê como aos aspectos presentes na vida pessoal de 

cada indivíduo. 

A seguir podemos observar o primeiro exemplo de texto prototípico que possui uma 

projeção voltada para o decente: 
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Figuras 13 - Conjunto de textos abertura retirados da coleção Projeto Apoema Português
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Fonte: TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013, P. 90-91. 
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Diferenças sociais 

Abaixo do título há uma epígrafe: 

Já por aí se vê 

que a noite não é a mesma  

em todos os pontos da cidade; 

a noite 

não tem na Baixinha 

a mesma imobilidade 

porque a luz da lamparina 

não hipnotiza as coisas 

como a eletricidade. 

 
Ferreira Gullar 

 

Do lado direito, abaixo do texto visual, estão escritas as seguintes informações: 

Os versos de Ferreira Gullar, na epígrafe, falam de diferenças sociais e econômicas entre 

regiões da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Na Baixinha, bairro pobre, a luz fraca da 

lamparina não tem força de luz elétrica que ilumina bairros privilegiados.  

O poema foi escrito em 1975, mas ainda hoje persistem, no Brasil, diferenças muito 

profundas entre regiões, cidades, bairros, pessoas. Isso é justo? É certo? Esta é discussão 

proposta na lição.  

 

 A imagem apresentada, em páginas conjugadas, na seção de abertura na terceira 

unidade do livro é a representação da pintura intitulada “Favela” de Camila Lacerda. No texto 

visual, percebe-se que a favela é retratada pela artista como um aglomerado de “casinhas”, 

com mesmo estilo e tamanho, além de possuírem tonalidades similares, fazendo com que 

nenhuma casa possa se sobrepor a outra. Já o texto verbal, ao lado esquerdo e acima da 

representação da pintura, como bem explicado pelas autoras, trata das diferenças sociais que 

há em várias regiões da cidade de São Luís, no Maranhão, falando acerca da falta de luz 

elétrica em muitos bairros da cidade; temática esta que está bem presente no título da unidade. 

Nesse momento, pode-se notar que o paratexto e o título que acompanham o texto visual 

funcionam como uma espécie de destaque (MAINGUENEAU, 2008) em relação à temática 

presente na unidade: Diferenças sociais. 

 Com que foi visto nas postulações teóricas acerca das relações semânticas, pode-se 

dizer que nesse conjunto de textos há uma relação de dominância, tendo em vista que o visual 

é mais evidente enquanto um hipoícone. Não seria pertinente afirmar que o visual é mais 

informativo, já que para que se consiga atribuir o sentido desejado pelas autoras do LDP é 

preciso que se leiam os paratextos que norteiam as páginas: o título, a epígrafe e a explicação 
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presentes, relacionando o texto verbal ao visual. Além disso, num sentido primeiro, 

observamos que os objetos discursivos “casinhas” são introduzidos pelo visual, fazendo com 

que somente após a leitura dos paratextos possamos perceber a real problemática presente no 

conjunto de textos. 

 Assim, como um conjunto que apresenta uma relação semântica de dominância, 

podemos afirmar que na correspondência sintático-discursiva esse conjunto de textos expõe 

um nexo que se insere no eixo da subordinação, tendo em vista que se trata de uma vinculação 

mais encaixada, ou seja, de certa dependência sintático-semântica. Desta forma, poderíamos 

classificar “sintaticamente” essa relação como um encadeamento subordinado alicerçado, 

pois, como vimos, o visual está ancorado ao que é dito pelo verbal. É por meio dessa “coesão 

virtual” inferida pelo leitor que há a produção de sentido no texto por meio da justaposição 

entre os textos, logo se constroem os significados nessa espécie de “colcha de retalhos”. 

 Os paratextos que norteiam as duas páginas funcionam como uma espécie, também, de 

conhecimento extratextual que auxiliará o discente na ativação das inferências para a 

concretização da leitura, mas com o auxílio do professor que precisará fazer uma mediação 

para que a interpretação pretendida seja realizada. Textos que apresentam relação de 

dominância mantêm fortes “laços” com seus paratextos, que acabam servindo como condição 

de retomada citacional para o sentido final proposto pelos conjuntos textuais.  

 Como se trata de um conjunto com relação dominante, em que o visual parece chegar 

primeiro às nossas vistas, podemos afirmar que o objeto discursivo “favela” é introduzido 

pela mostração, além de ser mantido pela “caracterização” atribuída às “casinhas” presente na 

pintura. A temática da desigualdade somente é percebida após a leitura da epígrafe, que por 

meio da operação de desfocalização deixa o visual em stand by para que possa ser, em 

seguida, reativado virtualmente e assim, numa relação complementar implícita, os textos 

acabam trabalhando de forma conjunta na descrição e mostração desses objetos de discurso, 

fazendo que o leitor possa inferir as qualificações desafiantes e difíceis da vida em 

comunidade, que é permitida pelos procedimentos linguísticos do modo de organização 

descritivo. 

 Nota-se que essa descrição acerca da atribuição de adjetivos é feita virtualmente na 

mente dos leitores, e cada leitor selecionará léxicos de acordo com seus conhecimentos de 

mundo e imaginários sociodiscursivos, como exemplo, casas de tijolos, pobreza, 

inacessibilidade, entre outros sintagmas. Logo, os mecanismos referenciais estão unidos de 

forma virtual para trazer coesão e coerência a esses textos apresentados em conjunto.  
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 O próximo conjunto de textos analisado encontra-se na coleção Português Linguagens 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012). Pode-se dizer que, nesse livro, como visto a projeção da 

leitura está para o discente, como será visto no exemplo que segue: 

 

 

Figura 14 – Conjunto de textos de abertura de unidade 

 

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 68. 
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Título: Amor 

 

Mergulho 

Para encontrar o amor 

há que mergulhar o corpo 

na tinta dos sonhos, 

atravessar o canto das baleias 

como se fosse uma ponte, 

adivinhar a rota dos que sempre 

partiram com meia dúzia 

de panos e pertences, em busca 

de uma água escondida. 

 

Para encontrar o amor 

é preciso lavar as mãos 

com o fogo das estrelas  

e ao entardecer tocar a harpa 

do arco-íris. 

 
(Roseana Murray. Rios d alegria. São Paulo: Moderna, 2005. p. 8.) 

 

A segunda unidade do livro didático do Cereja e da Magalhães (2012) apresenta como 

título e temática da unidade o amor. Do lado esquerdo da página, há um poema da Roseana 

Murray intitulado “Mergulho” e ao lado esquerdo, há uma imagem de duas pessoas de 

gêneros distintos, embaixo da água com expressões enamoradas e tocando-se.  

No texto verbal, o eu-lírico apresenta as condições necessárias para que se encontre o 

amor: mergulhar fundo, atravessar o canto das baleias, “buscar uma água escondida”, logo 

nota-se que para o autor, o amor parece estar encoberto, bem no fundo de cada indivíduo, 

vejamos: “Para encontrar o amor é preciso lavar as mãos com o fogo das estrelas e ao 

entardecer tocar a harpa do arco-íris”. Por meio de expressões metafóricas, o autor busca 

apresentar ao seu leitor que o mergulho, num sentido figurado, é de extrema necessidade para 

que se tenha e encontre o amor. 

Já o texto visual mostra a representação figurativa desse mergulho por meio da imagem 

de um homem e uma mulher quase se beijando. Assim, percebe-se que a relação estabelecida 

entre o conjunto de textos é uma relação semântica de redundância, já que, além de redundar 

o título do poema, redunda um fragmento presente nele, como podemos comprovar com o 

trecho: “(...) há que mergulhar o corpo”.  

Nesse exemplo, a imagem serve como uma espécie de “destaque” daquilo que os 

autores do LDP julgaram mais relevantes destacar para contribuir com a memorização do 
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discente, uma espécie, também, de retomada citacional. Desta forma, destacaram-se o 

“mergulho” e o romance que se encontra ao aprofundar-se no outro. Notamos, no visual, que 

se trata de um “real” mergulho por apresentar o reflexo das personagens acima de seus 

corpos, mostrando que estão submersos, também pelas bolhas que saem de suas narinas, além 

de podermos observar que ambos estão prendendo a respiração pela configuração de seus 

rostos, já que como condição aos seres humanos a respiração embaixo d‟água é impossível. 

Destarte, é pela mostração que há a qualificação e localização das personagens num primeiro 

momento.  

Assim como o exemplo citado anteriormente, nesse também há a introdução dos objetos 

do discurso por meio da mostração, além da caracterização dos personagens presentes no 

visual. O modo de organização descritivo contribui não só como a qualificação (homem e 

mulher; vestes brancas) e localização (fundo do mar), como também à retomada da temática 

presente no poema: o encontro do amor.  

Os elementos de referenciação trabalham juntamente com os componentes do modo de 

organização descritivo para trazerem o encadeamento progressivo do texto. Ao mostrar quem 

estaria procurando o “amor”, o visual facilita a produção de inferência por parte dos discentes, 

fazendo com que não precise da mediação do professor e nem buscar em seu imaginário 

sociodiscursivo essa “metaforização” do mergulho profundo ao encontro do amor. 

É na busca pela relação entre os textos que há justaposição sintática, podendo classificar 

esse nexo no conjunto de textos como uma coordenação aditiva tautológica, justamente 

porque temos dois textos mostrando a mesma situação de formas diferentes, mas 

complementando-se virtualmente e auxiliando na interpretação e compreensão do todo 

enunciativo.  

Nas próximas seções será possível observar mais algumas análises apresentando os 

postulados pelas teorias presentes nesse estudo.  

 

6.2.2 Análise da unidade intitulada Namoro (TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013) 

A unidade de abertura do livro Projeto Apoema Português (TEIXEIRA; FARIA; 

SOIUSA, 2013) apresenta sua primeira seção sobre a temática do namoro. Em página dupla, 

com o título “Namoro” ao alto e à esquerda, expõe-se a imagem de dois bailarinos em um 

palco: o homem sustenta a mulher, que se abandona em seus braços, colocando-a suavemente 

no chão. Numa relação inevitável entre o título e a imagem, na qual o verbal ancora 

(BARTHES, 1990) o visual, orientando-lhe a interpretação, infere-se que se trata de uma 

encenação de namoro, de relacionamento daquele casal. Vejamos: 
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Figuras 13 - Imagem da abertura da unidade 
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Fonte: TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013, p. 10-11. 
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Informações que norteiam as páginas de aberturas de unidades 

Acima e à esquerda apresenta essas informações: NAMORO; A lua foi ao cinema, passava 

um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Paulo Leminski; 

Professor, veja o poema completo e sugestões de abordagem no Guia Didático; Professor, 

no link : www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXZOX-zN22o#!, você 

pode assistir à apresentação do grupo de rock parananense do poema de Paulo Leminski, A 

lua no cinema. 

Abaixo e à direita apresenta essas informações: Os versos de Leminski brincam com a ideia 

de namoro. Namorar é engraçado? Sofrido? A melhor ou a pior coisa do mundo? Nos textos 

desta unidade, você tomará conhecimento de diferentes formas de amar, em canções e 

crônicas que observam casais enamorados. 

 

Considerado como paratextual (GUIMARÃES, 2013), já que mantém relação com seu 

paratexto – título –, o conjunto de textos depende de muitas inferências para que sua principal 

finalidade seja interpretada. Podemos afirmar que a construção de sentido desse texto está 

ligada aos contextos e conhecimentos de mundo que todo indivíduo vivencia; é através de 

manifestações coletivas e individuais que armazenamos e ativamos, quando necessário, 

experiências do dia a dia que possibilitam trazer significação a todo texto.  

Por meio da relação implícita que é estabelecida entre esse conjunto de textos, admite-se 

uma relação de complementaridade no eixo da subordinação, tendo em vista que se induzem 

as relações semânticas de sincronização para interpretá-lo. Assim, a condição para 

compreender a imagem como uma relação afetiva entre homem e mulher ocorre através da 

ancoragem com o título e dos conhecimentos extratextuais que o leitor domina. 

Nota-se que é por meio da introdução dos objetos de discursos no visual que os 

personagens são qualificados e situados, ou seja, é pela “mostração” que se pode perceber 

onde e quem são os personagens que estão encenando, além de se manterem em evidência 

também por meio do visual, tendo em vista que ele é mais evidente.  

 

6.2.3 Análise do conjunto de textos (TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013) 

 

A primeira atividade dessa seção apresenta uma canção de Carlos Lyra e Vinicius de 

Moraes intitulada “Minha namorada”. Vejamos: 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXZOX-zN22o
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Figura 16 - Canção

 

Fonte: TEIXEIRA; FARIA; SOUSA, 2013, p. 12. 
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Acima do texto diz assim: A canção Minha namorada, de Caros Lyra e Vinicius de Moraes, 

descreve o amor como sendo exigente e absoluto. O amor é assim? Namorar é sempre do 

mesmo jeito, em qualquer época e lugar?  

Leia a letra a seguir, ouça a canção, se possível, e pense sobre isso. 

 

Transcrição do texto: Minha namorada 

 

 

Se você quer ser minha namorada 

Ah, que linda namorada 

Você poderia ser 

Se quiser ser somente minha 

Exatamente essa coisinha 

Essa coisa toda minha 

Que ninguém mais pode ser 

 

Você tem que me fazer um juramento  

De só ter um pensamento 

Ser só minha até morrer 

E também de não perder esse jeitinho 

De falar devagarinho 

Essas histórias de você 

E de repente me fazer muito corinho 

E chorar de mansinho 

Sem ninguém saber por quê 

 

Porém, se mais do que minha namorada  

Você quer ser minha amada 

Minha amada, mas amada pra valer 

Aquela amada pelo amor predestinada 

Sem a qual a vida é nada 

Sem a qual se quer morrer  
 

O texto fala sobre como uma suposta menina deve ser para namorar o eu-lírico, 

apontando vários atributos que ela – a namorada –, deve ter: ser carinhosa, pensar apenas nele 

e não deixar ninguém conhecer seus “segredos”.  

Ratifica-se, nesse momento, a relação estabelecida entre esse texto e a temática de 

abertura da seção. Ao lado do texto, há a presença de uma ilustração. Nela, vemos um casal 

sentado em um jardim com expressões faciais enamoradas. Essa ilustração é redundante 

quanto à temática apresentada, já que o texto traz versos explícitos sobre uma suposta 

namorada, logo se pode dizer que neste conjunto de textos há uma relação de coordenação 

aditiva tautológica, uma vez que o verbal descreve a namorada por parte do namorado e a 

ilustração mostra não só a namorada, como também acrescenta o namorado pelo visual que 
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não é descrito no verbal, ou seja, o processo de referenciação é complementado na relação que 

apresenta entre o verbal e o visual.  

Em relação à classificação do conjunto de textos, pode-se dizer que, no sentido 

implícito há também uma espécie destacabilidade (MAINGUENEAU, 2008), tendo em vista 

que a ilustração traz, em si, parte da informação já dada pelo verbal, ou seja, faz uma 

“retomada citacional”, deixando os namorados em evidência em relação aos demais 

acontecimentos presentes no texto verbal.   

 

 

6.2.4 Análise da unidade intitulada Valores (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) 

  

O livro didático Português Linguagens (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) apresenta, em 

sua primeira unidade, um conjunto de textos motivacionais sobre valores. Ao lado esquerdo 

da página, encontra-se um texto verbal de Marina Colasanti (2005) intitulado Nunca se 

perguntou, que expõe a vida de uma pessoa do gênero feminino – como se comprova no 

trecho: “Porque vivia sozinha” - que faz todos os dias a mesma coisa: acredita libertar um 

animal, mas nunca quis saber se isso que fazia era bom para ele. Do lado direito, há um texto 

visual em que se encontra a presença de uma moça observando um lago de uma ponte, como 

se pode ver na imagem a seguir: 
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Figura 17 - Conjunto de textos para abertura de unidade 

 

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 10. 
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VALORES 

Nunca se perguntou 

Porque vivia sozinha  

em Nova York 

toda semana ia 

à mesma peixaria em Chinatown 

comprar tartaruga viva. 

Depois 

dura casca metida em saco plástico  

ia atirá-la no Hudson. 

Nunca se perguntou  

o que acontecia à tartaruga 

na água turva 

mancha entre manchas 

nunca se perguntou 

se submersa se enredava em correntes 

âncoras e cabos 

se era estraçalhada pelas hélices. 

Ia toda semana deixar seu dinheiro 

na pálida mão do peixeiro chinês 

e caminhava  até o rio 

sentindo estremecer as nadadeiras 

para entregá-las ao Hudson 

e acredita-la livre.  

 
(Marina Colasanti. Fino sangue. Rio de Janeiro: 

Record, 2005. p. 70. By Marina Colasanti) 

 

A relação entre os textos é bem abstrata, pois é preciso que se resgatem conhecimentos 

prévios sobre a temática para que se possa inferir e interpretar a partir do texto verbal o tema 

presente na unidade e, depois, perceba-se a relação de ancoragem do texto visual com o texto 

verbal (ao apresentar uma pessoa do sexo feminino que possivelmente estaria observando a 

tartaruga que acabara de soltar). 

A relação do tema “valores” ancora o sentido implícito produzido no texto verbal, já 

que o enunciado apresenta uma sequência de atividades vividas diariamente pela personagem 

e que poderia ser interpretada apenas pelo fato de estar sozinha e não ter muito que fazer, por 

isso acabava “tentando” salvar tartarugas todos os dias. Entretanto, o texto verbal fala a 

respeito de quais importâncias têm as atividades que vivenciamos no dia a dia, que elas 

podem se diferir na sociedade, como, por exemplo, na passagem que diz: “Ia toda semana 

deixar seu dinheiro na pálida mão do peixeiro chinês e caminhava até o rio sentindo 

estremecer as nadadeiras para entregá-las ao Hudson e acreditá-la livre”.  
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O texto visual estabelece uma relação semântica de redundância complementar 

(GOMES, 2008) com a personagem do texto verbal, pois a imagem remete implicitamente à 

menina/mulher de quem o verbal fala, com isso há também uma destacabilidade através da 

mostração sobre quem poderia estar libertando as tartarugas todos os dias. 

Neste caso, a relação de coordenação aditiva tautológica está presente apenas para unir 

“sintaticamente” ambos os textos e, através de processos referenciais, organizados 

virtualmente, é possível estabelecer uma relação semântica entre os textos.  A adição 

tautológica ocorre apenas entre as personagens e a possível localização „mostrada‟ no visual, 

o conjunto de textos estabelece uma relação de ancoragem.  

 

6.2.5 Análise do conjunto de textos (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) 

 

O texto exposto a seguir está na segunda unidade da coleção Português Linguagens. 
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Figuras 18 - Conto “Felicidade Clandestina” 
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Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 70-71. 
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Felicidade Clandestina 

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. 

Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não 

bastasse enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que 

qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. 

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um 

livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por 

cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que 

vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como “data natalícia” e “saudade”. 

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com 

barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente 

bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o 

seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me 

submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. 

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. 

Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro 

Lobato. 

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, 

dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela 

sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. 

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu 

nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como 

eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me 

que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para 

buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e 

eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas 

de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os 

dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, 
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andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era 

tranqüilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e 

o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, 

que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o 

drama do “dia seguinte” com ela ia se repetir com meu coração batendo. 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, 

enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que 

ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes 

aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. 

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela 

dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo 

que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se 

cavando sob os meus olhos espantados. 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua 

recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela 

menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão 

silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais 

estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para 

a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você 

nem quis ler! 

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta 

horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de 

sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de 

Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai 

emprestar o livro agora mesmo. E para mim: “E você fica com o livro por quanto tempo 

quiser. ”Entendem? Valia mais do que me dar o livro: pelo tempo que eu quisesse ” é 

tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. 

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho 

que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando 
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bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra 

o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito 

estava quente, meu coração pensativo. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto 

de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui 

passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia 

onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas 

dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria 

ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar… 

havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em 

êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 

Clarice Lispector. Felicidade Clandestina. 5 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 7-10. 

 

O texto intitulado Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, encontra-se na segunda 

unidade do Livro Português Linguagens (2012). Acima do conto há um paratexto que fala 

acerca do amor impossível; esse pequeno excerto funciona como uma espécie conhecimento 

extratextual para fazer com que os alunos entendam que a relação de amor vai muito além da 

relação entre duas pessoas, como será visto no decorrer da leitura. 

O conto narra a história da relação entre duas meninas: uma que era filha do dono de 

uma livraria, um tanto quanto egoísta; enquanto a outra era apaixonada por leitura e não tinha 

tanta facilidade para ter livros. Ao dizer que emprestara “As reinações de Narizinho”, a filha 

do dono da livraria parece exercer uma “tortura chinesa” até emprestar o livro para a amante 

da literatura.  

Acima do texto, há um título referente à temática e um pequeno excerto falando sobre 

os tipos de amores, logo, nota-se que o verbal, no livro, está ancorado às informações trazidas 

anteriormente como uma forma de situar o leitor para o que será lido adiante. O texto 

apresenta-se em páginas conjugadas. Na primeira página, aparece uma ilustração 

representando as duas personagens e, possivelmente, a relação afetiva que estaria 

estabelecendo-se entre elas. Na página seguinte, há outra ilustração que representa o desfecho 

da história, assim representa a menina leitora abraçada com o livro que tanto queria. 
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Com isso, é possível perceber que a relação semântica entre o verbal e o visual ocorre 

como uma espécie de redundância positiva que faz com que os leitores possam memorizar 

não só as personagens principais da história, como também o clímax (a tortura chinesa) e seu 

desfecho (a menina com seu livro). Além disso, as ilustrações também apresentam uma 

espécie de destacabilidade (MAINGUENEAU, 2008) desses momentos que se fazem mais 

importantes na narrativa, destacando-os de forma visual. 

Ademais, virtualmente, estabelece também uma relação no eixo da coordenação de 

adição tautológica, mas não de todo texto, apenas das personagens e desses momentos 

marcantes. Ou seja, apesar de haver uma repetição de forma redundante, lemos uma parcela 

mais a outra parcela. 

Ainda, pode-se observar que, enquanto o verbal introduz os objetos de discurso, o 

visual, juntamente com o verbal, faz a manutenção desses objetos, colocando-os em evidência 

no campo visual da narrativa. Logo, apesar de ter uma descrição qualificativa e marcação da 

localidade por meio do verbal, o visual mostra de forma concreta aquilo que está sendo 

narrado. O modo de organização descritivo e os elementos referenciais trabalham de forma 

conjunta na significação do texto e de seus acompanhamentos visuais. 

 

6.2.6 Análise da unidade intitulada Denunciando injustiças (CORDEIRO, s/d) 

O próximo conjunto de textos encontra-se na coleção Língua Portuguesa em Contexto, 

em páginas conjugadas, abrem a primeira unidade do livro. Nessa abertura, há uma imagem 

representando a pobreza e sofrimento vivenciado por muitas famílias no mundo que está 

sendo ancorada pelo título “Denunciando injustiças”. Além do título, há mais três boxes 

falando acerca dos conhecimentos prévios, das características do gênero que será estudado e o 

que será estudado neste capítulo, como podemos ver na imagem que segue.  
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Figuras 19 - Conjunto de textos abertura de unidade 
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Fonte: CORDEIRO, S/A, p. 10-11. 
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Abaixo do título, no primeiro boxe diz assim: 1. Neste capítulo, trabalharemos um gênero 

textual que possui uma função importante para a sociedade: o conto social. Qual é essa 

função? 2. Que problemas sociais normalmente chamam a sua atenção? 3. Para você, é 

possível uma pessoa sozinha mudar a sociedade? 

No boxe mais abaixo diz o seguinte: Caracterizando o gênero. A literatura sempre é vista 

como uma forma de entretenimento, de beleza, de sentimentos amorosos, etc. Mas pode 

ser também uma importante forma de denúncia de injustiças. Neste capítulo, vamos 

estudar o conto social, um gênero textual narrativo em que o autor procura chamar a 

atenção do leitor para um problema social e, a partir disso, sensibilizá-lo e até mobilizá-lo 

na busca pela transformação social.  

O boxe que se encontra do lado direito e abaixo da imagem apresenta o que será estudado 

no capítulo: * Características e funções do conto social; * Período composto por 

coordenação; * Período Composto por Subordinação; *Uso de algumas palavras e 

expressões: ao encontro de/ de encontro a; acerca de/ há cerca de/ cerca de; afim/ a 

fim. 

Como o exemplar analisado é voltado para o docente, há ainda uns boxes explicativos que 

só aparecem nesse manual, apresentando os objetivos pedagógicos, dialogando com o 

professor w sugestões de abordagem, como pode ser visto a seguir: 

Objetivos Pedagógicos – Ao final deste capítulo, o aluno deve ser capaz de: * Demosntrar 

conhecimento básico sobre o gênero e suas funções sociais: o que é um conto social? Para 

quem é escrito? Por quê? Para quê? E como é feito?; * Expressar-se de forma oral e 

escrita sobre os temas abordados nos textos; * Reconhecer mais de um tipo textual em um 

mesmo texto; * Realizar leituras inferenciais; *Identificar fenômenos da linguagem, 

ambiguidades, aspectos da narração, informações implícitas e explícitas e o valor 

semântico de algumas palavras no texto; * Reutilizar prática e análise linguística, 

observando as distinções estruturais e funcionais dos períodos compostos por coordenação 

e subordinação; * Empregar adequadamente as expressões ao encontro de/ de encontro a; 

acerca de/ há cerca de; afim/ a fim; *Planejar, produzir e avaliar um conto social.  

Diálogo com o professor: Como sabemos, trabalhar habilidades de leitura, compreensão e 

produção de textos significa lançar mão de inúmeros recursos linguísticos necessários à 

eficiente produção de sentido em situações reais de uso da língua. O conto é um gênero 

narrativo cuja riqueza consiste no infinito imaginário humano, que é muito presente no 

uso da língua. 
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Sugestões de abordagem – Antes de apresentar aos seus alunos os textos, aproveite a 

oportunidade para checar o que eles conhecem, suas próprias histórias pessoais, etc. 

Enredo, tempo, narrador, personagem e clímax são conceitos que eles, certamente, já 

dominam, mas de forma intuitiva e inconsciente. Nosso papel é aprofundar e expandir o 

domínio consciente e desenvolver a habilidade e o uso reflexivo da língua. 

 

Logo, pode-se notar que a parcela visual do conjunto de textos apresenta em primeiro 

plano a imagem de uma criança rodeada de muita pobreza que aparenta estar comendo lixo. 

Atrás dela, há a presença de uma mulher que tapa o sol com a mão no rosto e que nos faz 

pensar que pode ser a mãe desta criança. Existe aqui uma espécie de ancoragem do visual à 

temática presente na unidade, de injustiças.  

O título da unidade faz com que os leitores ativem, por meio de inferências, os 

conhecimentos prévios acerca desse tipo de injustiças para trazer uma complementaridade 

àquilo que está sendo visto, ou seja, é, também, na mostração dos objetos discursivos que os 

conhecimentos extratextuais são resgatados da memória. Além disso, a imagem está em uma 

relação paratextual (GUIMARÃES, 2013) com as informações que a norteiam. 

Assim, a condição para que se interprete o visual é ter conhecimento prévio sobre a 

realidade de algumas pessoas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. O boxe sobre 

conhecimentos prévios traz alguns questionamentos para que o docente, junto aos alunos, 

reflita sobre a grande desigualdade social que há na sociedade, assim a partir desses 

questionamentos apresenta o gênero que será estudado, o conto social.  

Nesse exemplo, partindo da temática, temos uma relação no eixo na coordenação 

classificada como aditiva tautológica, já que nos parece que ela apenas repete a informação 

essencial no título, entretanto, se partirmos da imagem primeiro, podemos afirmar haver uma 

relação de subordinação alicerçada, em que o visual se torna mais informativo que o verbal, 

tendo com o verbal uma relação de sustentação. Consequentemente, é o visual que introduz 

esses objetos discursivos e não só os qualifica como também localiza e situa acerca dos 

acontecimentos que são mostrados na imagem, é o visual que „choca‟ e faz com que 

pensemos mais sobre essa real injustiça.  

Apesar de as informações para auxiliar os professores serem de grande valia por indicar 

objetivos, falar sobre as habilidades de leitura e até expor sugestões de abordagem sobre o 

capítulo e sua apresentação, a leitura do que é visual fica de lado, nem sendo mencionado em 

momento algum, o que comprova a “irrelevância” do visual para alguns autores de livros 

didáticos.  
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6.2.7 Análise do conjunto de textos (CORDEIRO, s/d) 

 O conjunto de textos que também se encontra na coleção Língua Portuguesa em 

Contexto, nas páginas 12 e 13, é o texto para a primeira atividade de compreensão e 

interpretação que vem logo após a unidade analisada anteriormente. O texto intitula-se Na 

escuridão miserável, como pode ser visto a seguir: 

Figuras 20 - Conto social 
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Fonte: CORDEIRO, S/A, p. 12-13. 
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Na escuridão miserável 

Eram sete horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. Senti que alguém 

me observava, enquanto punha o motor em movimento. Voltei-me e dei com uns olhos 

grandes e parados como os de um bicho, a me espiar, através do vidro da janela junto ao 

meio-fio. Eram de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostada ao poste 

como um animalzinho, não teria mais que uns sete anos. Inclinei-me sobre o banco, 

abaixando o vidro: 

- O que foi, minha filha? – perguntei, naturalmente pensando tratar-se de esmola. 

- Nada não, senhor – respondeu-me, a medo, um fio de voz infantil. 

- O que é que você está me olhando aí? 

- Nada não, senhor – repetiu.  – Esperando o bonde... 

- Onde você mora?  

- Na praia do Pinto. 

- Vou para aquele lado. Quer uma carona? 

Ela vacilou, intimidada. Insisti, abrindo a porta: 

- Entra aí, que eu te levo. 

Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco, e enquanto o carro ganhava velocidade, 

ia olhando duro para a frente, não ousava fazer o menor movimento. Tentei puxar coversa: 

- Como é o seu nome? 

- Teresa. 

- Quantos anos você tem, Teresa? 

- Dez 

-E o que estava fazendo ali, tão longe de casa? 

- A casa da minha patroa é ali. 

- Patroa? Que patroa? 

Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família no Jardim 

Botânico lavava, varria a casa, servia a mesa. Entrava às sete da manhã, saía às oito da 

noite. 

- Hoje saí mais cedo. Foi jantarado. 

- Você já jantou? 

- Não. Eu almocei. 

- Você não almoça todo dia? 

- Quando tem comida para levar, eu almoça: mamãe fez um embrulho de comida para 
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mim. 

-E quando não tem? 

- Quando não tem, não tem – e ela até parecia sorrir, me olhando pela primeira vez. Na 

penumbra do carro, suas feições de criança, esquálidas, encardidas de pobreza, podiam ser 

as de uma velha. Eu não me continha mais de aflição, pensando nos meus filhos bem 

nutridos – um engasgo na garganta me afogava no que os homens experimentados 

chamam de sentimentalismo burguês.  

- Mas não te dão comida lá? – perguntei, revoltado. 

- Quando eu peço, eles me dão. Mas descontam no ordenado, mamãe disse para eu não 

pedir. 

- E quanto você ganha? 

- Mil cruzeiros. 

- Por mês? 

Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro, tomado de indignação. Meu impulso 

era voltar, bater na porta de tal mulher e meter-lhe a mão na cara. 

- Como é que você foi parar na casa dessa... foi parar nessa casa? – perguntei ainda, 

enquanto o carro, ao fim de uma rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia do 

Pinto. Ela disparou a falar: 

- Eu estava na feira com minha mãe e então a madame pediu para eu carregar as compras 

e aí noutro dia ela pediu á mamãe pra eu trabalhar na casa dela então mamãe deixou 

porque mamãe não pode ficar com os filhos todos sozinhos e lá em casa é sete meninos 

fora dois grandes que já são soldados pode parar que é aqui moço, brigado. 

Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou, saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão 

miserável da Praia do Pinto.  

SABINO, Fernando. A companheira de viagem. 4 ed. Rio de Janeiro, Record, 1977. p. 135-7.  

  

 

Há um boxe ao lado esquerdo da narrativa intitulado “Antes de começar a ler” que diz 

assim: Fernando Sabino foi um advogado, jornalista e escritor brasileiro nascido em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Um dos mais habilidosos escritores brasileiros do século XX. 

Sua obra literária caracteriza-se pela exploração, com fino trato, de fatos do cotidiano e 

personagens anônimos que, muitas vezes, são esquecidos. Neste capítulo, em que 

trabalharemos o conto social, iremos ler o texto Na escuridão miserável, que narra o 

encontro de um homem de classe média com uma menina de dez anos que trabalha em 
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uma casa de família. O conto é triste e muito angustiante, um soco no estômago... 

Ao lado direito, há um boxe com o vocabulário das palavras desconhecidas, intitulado 

dicionário.  (Mirrada - muito magra; Raquítica – pouco desenvolvida; jantarado – refeição 

feita à noite cuja comida é a sobra do almoço; Esquálidas – de aspecto doentio e 

desnutrido; pálidas. 

Ainda há, nesse manual, um boxe direcionado para o professor. Diálogo com o professor: 

Esperamos que, durante a leitura, os alunos relembrem algumas características dos contos, 

como narrativa curta, número restrito de personagens, apenas um conflito, presença de um 

tipo de narrador, etc. 

 

O conto narra a história de um homem que, ao encontrar uma menina olhando para ele 

na rua, resolve lhe dar uma carona. Nesse contexto, ele vem a descobrir que essa pequena, de 

apenas dez anos, trabalha em uma casa de família e volta para sua casa tarde da noite. Abaixo 

do texto, há uma ilustração que preenche a segunda página ao final da história, com a 

representação de um homem (com expressão facial indignada) e no banco do carona, uma 

menina (com olhar sem entender a reação daquele homem). 

A indicação que se encontra na página esquerda assinala que antes da leitura do texto é 

preferível que se leiam as informações ali presentes, assim, percebe-se que o conto está 

ancorado às informações contidas no boxe, tendo em vista que situa o leitor acerca do autor 

do enredo, bem como oferece características do conto e um pequeno resumo sobre a história.  

A relação semântica (SANTAELLA, 2012) presente entre o verbal e o visual é de 

redundância, já que o visual repete quem são e onde estariam as personagens, estando assim 

no eixo da coordenação, e pode ser classificada como uma relação aditiva tautológica. Além 

disso, a ilustração, como já visto, aparece como uma espécie de destacabilidade dos objetos de 

discurso.  

É por meio do verbal e do modo de organização descritivo (CHARAUDEAU, 2014) 

que é possível a nomeação, qualificação e localização desses objetos. É na introdução deles 

que podemos constatar as características principais dos personagens e onde se encontram, mas 

o visual é capaz de retomar esses personagens, mostrando a localização que foi descrita no 

verbal.  

 

6.2.8 Análise da unidade intitulada Rir é o melhor remédio  (JACINTO, 2014) 

O conjunto de textos a seguir encontra-se na primeira unidade da coleção Português 

Araribá Plus (2014). Em páginas conjugadas, é possível observar a fotografia da famosa 
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estátua de Carlos Drummond de Andrade que fica em Copacabana, Rio de Janeiro. Além 

disso, há como paratextos três boxes explicativos e duas charges que parecem complementar a 

ideia do autor para essa abertura de seção, como pode ser visto a seguir. 

 

Figuras 21 - Conjunto de textos abertura de unidade 

 



143 
 

 

 Fonte: JACINTO, 2014, p. 12-13. 
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A unidade intitula-se: Rir é o melhor remédio. Ao lado esquerdo há uma espécie de boxe 

que informa o tema: humor e o estudo das imagens, que são enumeradas. 1. Você vê ao 

lado a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana, Rio de 

Janeiro. a) Descreva a estátua e o local onde ela está. b) Que impressões tal escultura, 

disposta nesse cenário, pode causar nas pessoas que passam por ali? 2. Charge é um 

gênero textual que apresenta uma crítica à realidade por meio de imagem e texto 

humorísticos. As charges apresentadas fazem referência à estátua de Drummond. a) Quais 

são as situações retratadas pelas charges? b) Que crítica a essas situações pode ser 

identificada nas charges? c) Reúna-se com seus colegas e procurem explicar como o 

humor foi construído em cada uma das charges. Lembrem-se: é importante escutar com 

atenção e expressar-se com clareza.  

Na parte de cima da imagem, apresenta-se o boxe com as  questões que estarão em foco 

na unidade: * A construção do humor; *As características da crônica; *Revisão: orações 

subordinadas; *Produção: crônica de humor. 

Abaixo das charges, há o boxe saiba +, que fala sobre Drummond em Copacabana. A 

estátua de bronze de Carlos Drummond de Andrade, feita pelo mineiro Leo Santana, fica 

na praia de Copacabana, na capital fluminense, e foi inaugurada em 30 de outubro de 

2002. O poeta, pensativo, sentado em um banco na orla da praia, já foi alvo de inúmeros 

ataques: os óculos da estátua foram roubados mais de oito vezes, e pichadores a sujaram 

em diversas ocasiões.  

A primeira charge apresenta o dizer - Ô tio, dá um autógrafo!? Em uma revista de 

Fernando Pessoa. 

A segunda charge apresenta - Hoje não vou poder dar autógrafo: roubaram meus óculos 

de novo.  

 

É possível perceber que os paratextos que norteiam o conjunto de textos ancoram o 

sentido produzido pelas imagens, já que como forma de atividades os autores propõem o 

reconhecimento, o local e as possíveis impressões passadas pela estátua, enquanto as 

atividades do número dois abordam assuntos acerca das charges, sobre produção de humor 

nelas e da relevância das imagens ou ilustrações nesse gênero de texto. 

Importante também associar a temática ao gênero apresentado na abertura, tendo em 

vista que, normalmente, as charges apresentam tom humorístico produzido pela relação 

complementar que há nas duas parcelas desse gênero. Nessa seção, a relação de dominância é 

bem presente, justamente pelo fato de a imagem ser mais evidente, logo, a relação sintática 
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virtual estabelecida está no eixo da subordinação e é classificada como alicerçada, haja vista 

que o visual tem como alicerce para interpretação os sintagmas que o norteiam.  

Considerando-se que o visual é mais informativo que o verbal, são introduzidos por ele 

os objetos de discurso, além de serem qualificados (estátua de bronze, por exemplo) e 

localizados (praia de Copacabana) por meio da mostração. A manutenção desses objetos 

acaba sendo feita pela própria imagem ao mostrar de forma tão evidente a personagem 

principal da abertura. 

Em contrapartida, é por meio das palavras presentes no boxe final da segunda página 

que os leitores descobrem mais detalhes sobre a obra, quem a fez, quando foi inaugurada e os 

atos de vandalismo que já esteve presente. Assim, as imagens captam de forma rápida a 

atenção dos discentes pela mostração, enquanto as palavras apresentam pormenores que, 

nesse caso, o visual não poderia retratar. 

 

 

6.2.9 Análise do conjunto de textos (JACINTO, 2014) 

 

O próximo texto trata-se de uma crônica presente na primeira atividade de interpretação 

e compreensão de textos do livro organizado por Mônica Jacinto (2014). A crônica, intitulada 

“Estátuas”, acaba por complementar o que foi visto na abertura da unidade, já que é uma 

narrativa que irá abordar situações sobre a vida de grandes poetas, inclusive o próprio 

Drummond. Observe: 
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Figuras 22 - Crônica 
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Fonte: JACINTO, 2014, p. 14-15. 

 

Estátuas 

Há uma estátua do Carlos Drummond de Andrade sentado num banco da praia de 

Copacabana, uma estátua do Fernando Pessoa sentado em frente ao café “A Brasileira” 

em Lisboa, uma estátua do Mario Quintana sentado num banco da Praça da Alfândega de 

Porto Alegre. Salvo um cataclismo inimaginável, as três estátuas jamais se encontrarão. 

Mas, e se se encontrassem? 

- Uma estátua é um equívoco em bronze – diria o Mario Quintana, para começar a 

conversa. 

- Do que nos adianta sermos eternos, mas imóveis? – diria Drummond. 

Pessoa faria “sim” com a cabeça, se pudesse mexê-la. E acrescentaria: 

- Pior é ser este corpo duro sentado num lugar duro. Eu trocaria a eternidade por uma 

almofada. 

- Pior são as câimbras – diria Drummond. 

- Pior são os passarinhos – diria Quintana. 

*** 
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- Fizeram estátuas justamente do que manos interessa em nós: nossos corpos mortais. 

- Justamente do nosso exterior. Do que escondia a poesia. 

- Do que muitas vezes atrapalhava a poesia.  

- Espera lá, espera lá – diz Drummond. – Minha poesia também vinha do corpo. Minha 

cara de padre era um disfarce para a sensualidade. Minha poesia dependia do corpo e dos 

seus sentidos. E o sentido que mais faz falta, aqui em bronze, é do tato. Eu daria a 

eternidade para ter de volta a sensação na ponta dos meus dedos. 

Pessoa : 

- O corpo nunca ajudou minha poesia. Eu e meus heterônimos habitávamos o mesmo 

corpo, com a sua cara de professor de geografia, mas não nos envolvíamos com ele. Nossa 

poesia era à revelia dele. E fizeram a estátua do professor de geografia. 

Quintana: 

- Para mim, o corpo não era nem inspiração nem receptáculo. Acho que já era a minha 

estátua, esperando para se livrar de mim. 

*** 

- Pessoa – diria Drummond - , estamos há meia hora com você nesta mesa do Chiado, e 

você não nos ofereceu nem um cafezinho. 

- Não posso – responderia Pessoa. – Não consigo chamar o garçom. Não consigo me 

mexer. Muito menos estalar os dedos... 

- Nós também não... 

- Não posso reagir quando sentam à minha volta para serem fotografados, ou retribuir 

quando me abraçam, ou espantar as crianças que me chutam, ou protestar quando um 

turista diz “Olha o Eça de Queiroz”... 

- Em Copacabana é pior – diria o Drummond. – Fico de costas para a praia, só ouvindo o 

ruído do mar e o trilhar das mulheres, sem poder me virar... 

- Pior, pior mesmo – diria Quintana -  é estar cheio de poemas ainda não escritos e não 

poder escrevê-los, nem em cima da perna. 

Os três concordam: o pior é serem poetas eternos, monumentos de bronze à prova de 

agressões do tempo, fora poluição e vandalismo – e não poderem escrever nem sobre isto. 

As estátuas de poetas são a sucata da poesia. 

E ficariam os três, desolados e em silêncio, até um turista aponta-los para a mulher e 

dizer: 

- O do meio eu não sei, mas os outros dois são o Carlos Gardel e o José Saramago.  

Luis Fernando Veríssimo. Diálogos impossíveis. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. P. 155-157. 
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Ao redor no texto verbal, há seis boxes explicativos. 

Contexto: Na segunda metade do século XX, diversos escritores brasileiros publicavam 

suas criações literárias, inclusive romances, em jornais. Nesse ambiente que misturava 

notícia e ficção, já que muitos deles eram também jornalistas, surgiu a crônica: texto sobre 

notícias ou situações corriqueiras, em geral escrito em linguagem coloquial, como uma 

anedota.  

“Estátuas”, a crônica que você vai ler a seguir, foi escrita a partir da constatação de um 

fato comum: a presença de estátuas de escritores famosos em diferentes cidades. O texto 

faz parte de uma coletânea chamada Diálogos impossíveis. Confira como o cronista Luis 

Fernando Veríssimo escreveu sobre isso de maneira bem-humorada e descontraída. 

Antes de ler: A crônica ao lado trata do encontro das estátuas dos escritores Carlos 

Drummond de Andrade, Fernando Pessoa e Mario Quintana. a) Você já leu algum texto 

desses escritores? b) Como você imagina que poderia ser essa conversa entre as três 

estátuas? c) Reflita e converse com seus colegas: o que torna engraçados um filme ou uma 

história? 

Glossário:  

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): mineiro de Itabiira, ficou conhecido pela 

timidez e ironia refletidas em suas obras e tornou-se um dos mais conhecidos escritores 

brasileiros. 

Fenando Pessoa (1888-1935): poeta português, famoso por ter criado personalidades 

poéticas, chamadas de heterônimos, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto 

Caeiro. 

Mario Quintana (1906-1994): autor brasileiro nascido em Alegrete (RS), foi considerado o 

“poeta das coisas simples”. 

Cataclismo: desastre, catástrofe. 

Equívoco: erro. 

Luis Fernando Veríssimo: Luís Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre (RS) em 

1936. É cartunista, tradutor, roteirista, romancista e um dos mais conhecidos cronistas da 

atualidade. Seus mais de 60 livros, na maioria crônicas, caracterizam-se pelo humor e pela 

sátira de costumes e já atingiram a marca de cinco milhões de exemplares vendidos. 

Glossário:  

Receptáculo: recipiente, lugar em que se recolhem coisas. 

Chiado: bairro tradicional de Lisboa, Portugal. 

José Saramago (1922-2010): escritor português conhecido internacionalmente. 
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Antes do estudo do texto: 1. Se não tem certeza de ter compreendido bem o texto, leia-o 

novamente. 2. Procure identificar as ideias apresentadas no texto e reflita: você concorda 

com elas? Por quê? 3. Ao responder às questões a seguir, procure empregar o que já 

aprendeu ao ler outros textos e seja preciso em suas respostas. 

 

A crônica narra um possível encontro entre três grandes poetas: Pessoa, Drummond e 

Quintana. Em tom humorístico, apresenta a realidade dos monumentos erguidos para 

representar as grandes personalidades que foram e que vem sendo vandalizadas por alguns 

indivíduos. Abaixo do texto, em páginas conjugadas, há a ilustração que representa as três 

estátuas colocadas como se estivessem no mesmo lugar tendo uma conversa. 

Percebe-se que o texto verbal está em relação direta com o que foi visto na abertura da 

seção, não só pela imagem de Drummond, como também pelos paratextos, principalmente, as 

charges, que também se caracterizam por apresentar humor na leitura. Além disso, mesmo 

que não fosse essencial, o verbal acaba por ancorar-se nos paratextos que o rodeiam, pois 

muitos alunos podem não conhecer quem foram esses grandes poetas. Assim, os paratextos 

trazem uma espécie de conhecimento extratextual que os alunos não possuem. 

A ilustração está, virtualmente, no eixo da coordenação numa relação aditiva 

tautológica, apenas por repetir os personagens de quem o verbal fala. Ademais, num sentido 

semântico, o verbal e o visual estão numa relação de redundância apresentando o destaque aos 

personagens do verbal no visual, fazendo com que o leitor possa memorizar as estátuas que o 

narrador descreve.  

Assim como os outros exemplos vistos acerca da relação palavra e imagem em textos 

utilizados para atividades de compreensão e interpretação de textos, nesse exemplo, a 

ilustração também auxilia na manutenção dos objetos de discurso, bem como na descrição das 

personagens e na localização, não tão exata, por meio da „mostração‟ possível no visual. 

As relações estabelecidas entre os conjuntos de textos vão muito além do que está 

explícito, é preciso inferir e relacionar seus conteúdos aos conhecimentos do mundo para que 

se possa interpretá-los. Em livros didáticos, as relações entre esses conjuntos de textos 

dependem das inferências, fazendo com que os discentes possam levar para dentro das salas 

de aula seus conhecimentos prévios e, mediados por um professor, possam atribuir as 

significações necessárias ao sentido desses conjuntos textuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conformidade com os estudos postulados pela Teoria Semiolinguística de Análise 

do Discurso, a compreensão e a interpretação do texto dão-se movidas por um duplo 

movimento: centrípeto e centrífugo. É por meio desse “jogo linguageiro” que o significado e o 

sentido dos enunciados tornam-se possíveis, trazendo para um mundo “sem sentido” uma 

significação pelo sujeito atribuída. 

Em todo texto há uma projeção intencional de seu autor visando um público definido; 

todo ato comunicativo é intencional. Assim não só em textos verbais, mas também em textos 

visuais, verbo-visuais e quando estão em conjunto existe uma finalidade prevista por quem 

escreveu ou desenhou tal texto. 

É na interação com o próprio texto que os leitores atribuem seus conhecimentos de 

mundo, de crença, imaginários sociodiscursivos por meio daquilo que inferem, dando ao 

enunciado outras atribuições, talvez, não previstas pelo próprio autor. Sabe-se que os textos 

podem ter muitas interpretações, tendo em vista que cada indivíduo é único e possui suas 

próprias experiências de vida, mas também se sabe que dessas muitas interpretações, apenas 

algumas são possíveis.  

Através do que leu, viu, vivenciou e interagiu que se formam os conhecimentos 

extratextuais do indivíduo, é a partir dessas vivências que o ser humano aumenta sua 

competência leitora. Por meio do que estabelece o contrato de comunicação que se podem 

observar outros pontos de vista, podendo influenciar o posicionamento pessoal do indivíduo. 

Assim, os textos visuais e verbo-visuais, como os verbais, necessitam dos conhecimentos 

prévios de todo indivíduo, bem como da “ativação” das inferências para que ocorra a 

interpretação desejada. Sendo assim, pode-se dizer que as imagens e ilustrações redundam ou 

esclarecem o significado e sentido dos textos verbais por meio das inferências que são 

ativadas no processo da leitura. 

Nesse sentido, as relações semânticas que se estabelecem entre parcela verbal, parcela 

visual ou quando textos verbais e textos visuais estão em conjunto precisam ser estudadas e 

compreendidas, já que nessa era globalizada a utilização desses textos são constantes, 

principalmente, porque o visual apresenta de forma rápida o que o verbal leva inúmeras linhas 

para dizer.  

Importante ressaltar que, assim como as palavras, a relação entre texto visual e texto 

verbal também são marcadas virtualmente por conectivos que podem expressar vínculos 

coordenados, subordinados ou correlatos que mantém nexos alicerçados, aditivos 

tautológicos, sincronizados ou alternativos para concretizar a interpretação. 
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  Ademais, o processo de referenciação e o modo de organização descritivo auxiliam na 

conexão que há entre essas parcelas do texto, pois introduzem, mantém, desfocalizam, 

qualificam, nomeiam e localizam não só pelo verbal; em textos complementares foi visto que 

os objetos de discursos são introduzidos, mantidos e localizados pelo que é mostrado.  

Com base nesses pressupostos teóricos, foram investigadas as relações semânticas e 

sintático-discursivas de conjuntos textuais presentes nas aberturas de unidades de quatro 

livros didáticos de língua materna para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, assim como 

as atividades de compreensão e interpretação que se encontram após as aberturas. Dessa 

maneira, analisaram-se como as ilustrações e imagens são utilizadas nos livros didáticos, além 

de verificar os processos inferenciais; as relações semânticas propostas por Santaella (2012); 

o aprofundamento dessas relações semânticas, expondo os vínculos sintático-discursivos que 

são estabelecidos entre os conjuntos textuais.   

Ao analisar as quatro coleções de livros didático voltados para alunos do 9 º ano do 

Ensino Fundamental II, pode-se apresentar características predominantes que são similares 

entre as coleções e, principalmente, quando possuem o mesmo foco de projeção: professor ou 

aluno, como veremos no quadro que se segue.  

 

Quadro 5 - Comparação dos livros didáticos analisados 

Projeção ao docente Projeção ao discente 

Predominância da relação semântica de 

dominância; 

Predominância da relação semântica de 

redundância; 

Ancoragem à temática; Ancoragem à temática; 

Paratextualidade; Destacabilidade; 

Mediação; Percepção dos objetos de discurso; 

Implícito; Explícito; 

Eixo subordinado; Eixo coordenado; 

Classificação sintática: alicerçada Classificação sintática: aditiva tautológica 

Fonte: da autora. 

 

Dessa forma, ao averiguarmos as obras Português Linguagens (2012) e Língua 

Portuguesa em Contexto (s/a), constatou-se que as coleções foram elaboradas com uma 

projeção para o discente, ou seja, a mediação do professor não se faz “tão” necessária. Além 

disso, nas aberturas de unidades há a predominância de relação semântica de redundância, 

havendo uma ancoragem à temática presente; há uma espécie de destacabilidade do elemento 
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principal por meio do que é visto, os alunos reconhecem, sozinhos, os objetos de discursos;  

os sentidos produzidos pelo enunciado ocorrem de forma mais explícita; e a vinculação 

palavra/imagem está numa relação de coordenação aditiva tautológica. 

Já as obras Projeto Apoema Português (2013) e Português Araribá Plus (2014) 

possuem uma projeção voltada para o docente, ou seja, sendo relevante à mediação do 

professor para leitura e interpretação das aberturas. Ademais, existe uma predominância, em 

suas seções, da relação semântica de dominância também com ancoragem ao tema presente 

nas unidades; os sentidos produzidos ocorrem de forma implícita, que faz com que o leitor 

recorra a seus imaginários sociodiscursivos para trazer significação ao lido/dito/mostrado; a 

vinculação palavra/imagem ocorre no eixo subordinado numa relação alicerçada.  

Foi verificado também que apenas as coleções que possuem projeção para o decente 

parecem preocupar-se com a alocação das imagens ou ilustrações presentes nas seções de 

abertura das unidades dos livros, visto que mencionam o estudo direto dos textos visuais ou 

salientam uma espécie de manual acerca desses textos para que o professor tenha mais 

propriedade em estimular os alunos na leitura daquilo que parece não precisar ser lido.  

Finalmente, percebeu-se que alguns elementos que trazem coesão para os textos verbais, 

também são necessários para a leitura de textos visuais ou quando estão em conjunto. É pela 

mostração que muitos objetos de discurso são identificados e contribuem na progressão 

textual.   

Verificando, também, uma das indagações que sucederam a concretização desta 

pesquisa, contemplou-se que, diferente das imagens e ilustrações que são escolhidas pelos 

autores dos livros didáticos para compor as aberturas das seções, muitas das ilustrações 

presentes dentro dessas seções são alocadas pelas próprias editoras, indo de encontro, às 

vezes, ao que os autores desejaram.  

Para a análise que desejou a pesquisa, os livros didáticos são vistos não como gêneros 

de textos, mas sim como suporte para muitos outros gêneros, pois, sem a presença desses 

gêneros no corpo das obras, elas deixam de possuir uma finalidade específica, perdendo seu 

formato, ou seja, sua estrutura de manual didático. Logo, perdem os elementos que fazem 

com que sejam consideradas um gênero textual.  

Desse modo, compreende-se que esse suporte deve ser utilizado em sua totalidade, ou 

seja, é papel do professor explorar todos os elementos presentes nesses módulos, mesmo que 

para isso demande tempo e reformulações de aulas, já que o foco principal das aulas de 

Língua Portuguesa deveria ser também o sentido que se produz na leitura de variados textos e 

não apenas o conhecimento acerca dos estudos de gramática normativa.  
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Nesse sentido, acredita-se que as análises propostas nessa pesquisa serão utilizadas 

como motivações para o trabalho, em sala de aula, com a leitura de textos visuais ou quando 

estão em conjunto com textos verbais para que a educação seja vista como incentivadora dos 

conhecimentos adquiridos na vivência de todo aluno e não apenas como reprodutora de 

conhecimento daqueles que são ditos como detentores do saber.  
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