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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

 

Partindo dos pressupostos teóricos da Abordagem Global, preconizados pelo grupo de 

autores franceses que se dedicam ao estudo dos problemas de ordem textual e à 

operacionalização dos constructos teóricos para o ensino de língua, sob a ótica da 

Linguística Aplicada em Língua Materna, este trabalho possui como objetivo migrar do 

“restritivamente linguístico” para o “globalmente comunicativo”, buscando trazer novas 

sugestões de atividades práticas para o ensino de Leitura em nossas escolas, através de 

oficinas,  realizadas com alunos do 1º. e 3º. anos na faixa etária entre 15 e 17 anos,  em 

regimes de internato e semi-internato do Ensino Médio integrado ao Técnico de uma 

escola pública federal – Instituto Federal Sul de Minas- Câmpus Muzambinho/MG. Essas 

atividades estão baseadas nas cinco capacidades da Competência Comunicativa- conceito 

preconizado pelos autores acima mencionados-  e nas dez estratégias de leitor maduro ou 

de sucesso da autora inglesa Hosenfeld. Como pano de fundo pedagógico, utilizamo-nos 

das orientações da Pedagogia Simbólica de Byington, cuja teoria nos orienta para a 

valorização dos sentidos, da mente e do corpo na construção do saber, aqui, 

especificamente, no estudo de Leitura em nossas salas de aula. Assim, o trabalho busca 

conjugar mente/mãos; cognitivo/afetivo; subjetivo/objetivo; abstrato/concreto. Uma  forma 

por nós encontrada para a viabilização desse processo de conjugação foi a utilização dos 

conhecimentos prévios dos alunos e a proposta preliminar de construção de objetos 

concretos que servirão como uma espécie de detonadores anamnésicos capazes de 

funcionar como ganchos retentivos das experiências vividas.  

 

Palavras-chave: 

Abordagem Global;     Leitura;       Conhecimento prévio;    

      Objeto-anamnésico;    Retenção.  
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ABSTRACT 

 

 

 
 

 

 

Starting from the theoretical assumptions of the Global Approach, advocated by the group 

of French writers who are dedicated to the study of the problems of textual order and the 

operationalization of theoretical models for the theaching of language from the viewpoint 

of Applied Linguistics in Native Language constructs and considering that this study has 

the goal of migrating from a “strictly linguistic” view to an “overall communicative” 

vision, seeking to bring new suggestions for practical activities for teaching reading in our 

schools through workshops conducted with students from 1
 
st. and 3 rd. years of high 

school, between the ages of 15 and 17 in boarding and semi-boarding high schools 

integrated to a Federal technical school – Instituto Federal do Sul de Minas – Câmpus 

Muzambinho/MG. These activities are based on the five capabilities of Communicative 

Competence concept advocated by the authors mentioned above and the ten strategies for 

developing mature or successful readers displayed by the English author Hosenfeld. As a 

pedagogical background, we use us the guidelines of Symbolic Pedagogy by Byington, 

whose theory guides us to the enhancement of the senses, the mind and body in the 

construction of knowledge, here, specifically in the study of reading in our classrooms. The 

study seeks to combine mind / hands; cognitive / affective; subjective/ objective; abstract / 

concrete. Finding a way for us to achieve this conjugation process with the use of prior 

knowledge of the students and preliminary proposed construction of concrete objects that 

serve as kind of anamnestic detonators capable of functioning as retentive hooks of 

experiences. 

 

 

Keywords: 

Global Approch;   Reading;   Prior Knowledge; 

 Object-anamnesis    Retention. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prática de leitura, nas aulas de Língua Portuguesa, muitas vezes, tem sido 

baseada, quase que única e exclusivamente, no desenvolvimento de um trabalho cujo 

principal objetivo é, meramente, a extração da informação linguística presente na linha 

textual. Essa extração nem sempre prepara o aluno-leitor para adquirir estratégias de leitura 

que explorem os sentidos globais dos textos e não lhe proporciona  a capacidade de 

compreender esses textos em seus variados aspectos.  É normal ouvirmos o seguinte 

enunciado: “o aluno não sabe ler” por parte dos professores, principalmente, os que 

pertencem a outras áreas do conhecimento. Isso só reafirma  o pensamento de que o 

problema está no aluno que não possui condições primárias de desenvolver o ato de leitura 

de forma significativa, retirando, assim, a responsabilidade  dos professores e da escola. 

Hoje, ainda, a leitura ideal do professor está atrelada àquilo que é fornecido pelo livro 

didático, orientando-se exclusivamente pelo que está descrito no gabarito do caderno de 

respostas. 

Apenas para ilustrarmos, sucintamente, o que queremos dizer, analisemos um tipo 

de exercício muito frequente nas aulas de interpretação de texto que, na maioria das vezes, 

ao ser realizado com sucesso, leva o professor a considerar o aluno apto à realização da 

tarefa de leitura. A situação, aqui, será exemplificada com um enunciado bem simples. 

Suponhamos que o professor dê o seguinte enunciado para ser interpretado: 

“Joana comprou um carro e voltou alegre para sua casa.” 

Em uma prática de interpretação simples, o aluno seria levado pelo professor a   

“interpretar” esse enunciado  de forma a utilizar, apenas, os saberes e as habilidades 

relativos  aos constituintes que pertencem ao funcionamento da língua (palavras e frases) e, 

dessa forma, o professor faria as básicas perguntas. 

 

a) Quem comprou o carro?  

E o aluno responderia. 

R- Quem comprou o carro foi Joana. 

b) Joana comprou o quê? 

 E a resposta seria: 

R- Joana comprou um carro. 
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c) Como Joana foi para casa? 

R- Joana foi para casa alegre. 

d) Joana voltou para onde? 

R- Joana voltou para casa. 

 

Observando, nesse exemplo, a realidade apresentada, percebemos que cabe ao 

professor, principalmente da área de Letras, a tarefa de despertar no aluno-leitor uma 

atitude diferenciada diante dessa condição de  leitor meramente assimilativo, aquele a 

quem é dada a tarefa única e exclusiva de extrair informações da linha textual. Faz-se 

necessário, hoje, que nas aulas de leitura, haja a conscientização por parte do professor da 

existência de diversos graus de significação para cada texto apresentado, o que pode abrir a 

perspectiva de uma multiplicidade de interpretações. Visualizar isso, no entanto, é muito 

fácil, mas o professor, mesmo que queira ir além desse trabalho, não se sente seguro para 

realizá-lo, pois pode, também, faltar a ele, dentre outras ferramentas, um referencial teórico 

que proponha atividades possíveis para que se extrapole o estritamente linguístico e se vá, 

gradualmente, tangendo o globalmente comunicativo. 

Assim, nosso propósito básico neste trabalho é migrar do “restritivamente 

linguístico”, aquele que explora a simples extração da informação da linha textual, que se 

concentra nas palavras e frases dos textos, já exemplificado no exercício do enunciado 

"Maria comprou um carro e voltou feliz para sua casa", para o “globalmente 

comunicativo”.  Com o objetivo de que esse processo de migração ocorra, iremos trabalhar 

com a ideia principal do referencial teórico em que nos baseamos, a saber: a Abordagem 

Global.  Esta se caracteriza, do ponto de vista holístico, por apresentar um trabalho em que 

se evidencia a possibilidade de conjugação e imbricação, revelando um aspecto da 

realidade muito importante tanto para alunos quanto para professores, pois ao propor os 

atos de conjugação e imbricação de processos, podemos constatar que aspectos cuja 

aparência são antagônicos, na verdade, podem ser complementares. Essa 

complementaridade pode contribuir, significativamente, para se promoverem níveis de 

compreensão de textos de várias naturezas no ensino de leitura na escola. 

Depois de termos definido o nosso objetivo, cabe a nós mostrarmos o público-alvo 

que será o elemento motivador de nosso trabalho. Escolhemos para o desenvolvimento das 

oficinas alunos da primeira  e terceira séries do Ensino Médio dos Cursos de Informática, 

Agropecuária e Alimentos de uma escola pública do IFSULDEMINAS - Câmpus 
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Muzambinho - MG, com regime de estudo internato e semi-internato, na faixa etária  entre  

15 a 17 anos. 

A partir do que expomos, o trabalho que pretendemos apresentar na defesa da tese, 

constituir-se-á de 03 (três) capítulos. O primeiro, nomearemos de “Referencial teórico”, 

cujo objetivo é explicitar e alicerçar os postulados teóricos de nossa logofiliação que 

delineiam o recorte do tema de nossa tese. Esse capítulo constará de duas partes 

denominadas: 1.1-“Primeiríssimas palavras” em que se desenvolve genericamente o 

referencial teórico; 1.2-“Aspectos conjugacionais da Abordagem Global”, onde vão ser 

apresentados alguns processos por meio da conjugação dos seguintes aspectos:  Texto 

Literário /  Texto não Literário;  Texto Verbal / Texto não Verbal ; Intertextualidade / 

Intertextualização, utilizando, assim, estratégias próprias que revelarão as imbricações 

possíveis para cada tipo de aspecto. 

No segundo capítulo intitulado “Um contraponto entre as capacidades da 

competência Comunicativa e o Protótipo do leitor maduro de Hosenfeld (1977): migrando 

do restritivamente linguístico para o globalmente comunicativo” estabeleceremos um  

diálogo entre as estratégias do leitor maduro ou de sucesso, da autora  Hosenfeld (10 

estratégias) com as (05 capacidades) constitutivas da Competência Comunicativa 

preconizadas pelos teóricos da Abordagem Global. Esse contraponto será, por nós 

estabelecido, já que, ao nosso ver, tanto as  estratégias de Hosenfeld quanto as capacidades 

constitutivas da Competência Comunicativa poderão nos ajudar a atingir o fim principal de 

nosso trabalho que é como já dissemos a possibilidade de migração do restritivamente 

linguístico para o globalmente comunicativo. Esse capítulo será dividido em duas partes, a 

saber: 2.1- “Como migrar do restritivamente linguístico para o globalmente 

comunicativo?”; 2.2- “Cotejo entre os dois arcabouços teóricos  com exemplos tirados dos 

textos trabalhados no Capítulo I da tese”. 

O título do terceiro capítulo “Conjugandos” merece explicação especial. O termo 

foi inspirado no título “Aplicandos”  que a professora Profª. Drª. Gilcélia Cristina de 

Magalhães Bastos
1
 deu ao terceiro capítulo da tese “Reflexões e estratégias para o ensino 

do texto dissertativo em classe de EJA: um trabalho cooperativo”
2
. A substantivação desse 

                                                
1 BASTOS, 2011 
2
 Um procedimento sugerido por meu orientador em nossos encontros de orientação foi a construção da 

inter-rede. A construção dessa inter-rede se dá da seguinte forma: o professor pode criar uma rede interativa 

semelhante às redes de relacionamento em que um orientando se engravida das vozes de outros orientandos 

do próprio orientador. Silva  afirma que ao recorrer à formação dessa inter-rede, ele propicia duas vantagens, 
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gerúndio através da desinência de plural (S) nos soou bastante conveniente para o nosso 

trabalho e objetivo. Em primeiro lugar,  o resquício verbal presente na forma nominal 

gerundiva nos dá ideia de ação que tem tudo a  ver com nosso modelo interativo de leitura. 

Em segundo lugar, o radical CONJUG- de Conjugandos anuncia a palavra-chave que a 

abordagem por nós adotada preconiza como sendo um caminho para o atingimento da 

globalidade. A Abordagem Global é global não porque pretende ser completa, mas porque 

promove níveis de abrangência por conjugar aspectos que muitas vezes como  diremos 

alhures de forma mais detalhada, junta, conjuga, imbrica capacidades e tipos de textos e 

objetivos de leitura 

Assim, o terceiro capítulo Conjugandos será formado por três oficinas que 

exemplificarão os aspectos conjugacionais da Abordagem Global: “Texto Literário / Texto 

não Literário podem se conjugar na escola?”; “Texto Verbal / Texto não Verbal podem se 

conjugar na escola?”; “Intertextualidade / Intertextualização podem se conjugar na 

escola?”. O interessante desse estudo é que o resultado das oficinas poderá servir de 

material didático-prático para os professores que entenderam a importância da imbricação 

desses aspectos nas aulas. Independentemente da disciplina, profissionais da educação, que 

                                                                                                                                              
a saber: 1ª.- renova o processo de polifonia, já que ocorre um pequeno processo de ruptura bibliográfica, pois 

os nomes dos orientandos e suas teses aparecerão par a par nas citações bibliográficas junto a nomes há muito 

legitimados; 2ª.- ajuda o novo orientando a não ter que fazer uma garimpagem ostensiva em obras muito 

volumosas impossíveis de serem lidas na íntegra, pois as teses dos orientandos servem como uma espécie de 

filtro de legibilidade em que citações e comentários podem ser deslocados para outros contextos, o que os 

torna valiosíssimos para iluminar a temática estudada pelo novo orientando. Para dar voz a essa segunda 

vantagem apresentada, listaremos abaixo os 10 direitos do leitor elaborados por Pennac (1993), professor e 

escritor francês. 

1º.-o direito de não ler; 

2º.-o direito de saltar páginas; 

3º.-o direito de não acabar um livro; 

4º.-o direito de reler; 

5º.-o direito de ler não importa o quê; 

6º.-o direito de amar os “heróis” dos romances; 

7º.-o direito de ler não importa onde; 
8º.-o direito de saltar de livro em livro; 

9º.-o direito de ler em voz alta; 

10º.-o direito de não falar do que se leu. (OLIVEIRA, 2008. In: PENNAC. 

Daniel. Comoum romance. 1993)  

 

Através dessa citação, extraída de uma dissertação de Mestrado de uma  orientanda do professor Maurício da 

Silva, Caroline Moraes Oliveira,  intitulada “Aluno-leitor, a interface institucional do leitor: reflexões 

teóricas e sugestões práticas”,  podemos utilizar um dos conceitos trabalhados na teoria que embasa nossa 

tese - a conjugação: orientador se conjuga com seus orientandos que se conjugam entre si, formando uma 

rede de orientação interconjugacional.   
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buscam uma maior visibilidade da compreensão dos textos através do globalmente 

comunicativo, poderão evitar, de certa forma, o reducionismo linguístico na sala de aula. 

Ao trabalhar com esses aspectos da Abordagem Global, esses professores se forem 

generosos terão um novo e diferente caminho a vislumbrar: a possibilidade de entender que 

a interpretação de um texto consiste na apreensão de seus significados apresentados  por 

meio de marcas linguísticas que funcionam como pistas dadas ao aluno-leitor para 

permitir-lhe uma compreensão adequada.  

Acreditamos que muitos professores conseguirão mostrar que as pistas que são 

direcionadas no texto ao aluno-leitor podem tornar possível recriar esse texto a partir de 

sua vivência, de seu conhecimento e de sua visão de mundo. Que o importante é a 

observação feita de que em cada nova leitura de um texto poderá ser permitido a ele 

desvendar novas significações não percebidas nas leituras anteriores.  Esse fato poderá, 

inclusive, servir-lhe de ponto motivador, despertando, assim, maior autoconfiança na 

leitura ao perceber que ao imbricar os aspectos dos textos níveis menos explícitos dos 

significados textuais poderão ser atingidos e que a conjugação e a imbricação de aspectos 

globais, ao invés de promoverem antagonia, desenvolvem, também, níveis de 

complementaridade fundamentais para a compreensão desses textos. 
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CAPÍTULO I 

 
1  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1  Primeiríssimas palavras 

 

O objetivo fundamental deste capítulo é arrolar alguns dos postulados que 

constituem o referencial teórico predominante de nossa tese. Percebemos que ele é de suma 

importância para exibir o olhar com que recortaremos o tema do nosso trabalho. Sabemos 

com Kant (1781, apud. VOGT, 1989) que “o ponto de vista cria o objeto”.  Assim, haverá 

tantos objetos quantos forem os pontos de vista adotados. Há várias maneiras de se olhar o 

objeto leitura e seu ensino na escola, por isso a explicitação do lugar de onde partimos para 

as propostas teórico-práticas, que, aqui, defenderemos, faz-se necessária para alicerçar 

nossos pleitos. 

O ensino de leitura, nas aulas de Língua Portuguesa, mostra-se primordial porque o 

aluno precisa ser preparado para se tornar o sujeito do ato de ler, ou seja, um leitor capaz 

de compreender não só o que está escrito, mas também outros textos expressos por vários 

tipos de linguagens. Para tanto, é importante que ler se torne uma capacidade de apreender 

as significações, já que os textos têm suas instâncias superficiais, onde estão contidas 

informações explícitas e outras instâncias mais entrelineares que devem e podem ser 

atingidas para que o processo de interpretação vá se construindo de forma mais 

comunicativamente eficaz. Os PCNs em suas orientações sobre o estudo da Língua 

Portuguesa na escola propõem essa visão leiturística. 

 

O desenvolvimento da competência linguística do aluno no Ensino Médio, 

dentro dessa perspectiva, não está pautado na exclusividade do domínio 

técnico de uso da língua legitimada pela norma padrão, mas, principalmente, 

no saber utilizar a língua, em situações subjetivas e/ou objetivas que exijam 

graus de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de 

interlocutores – a competência comunicativa vista pelo prisma da referência 

do valor social e simbólico da atividade linguística e dos inúmeros discursos 

concorrentes. (MEC, 2000, p. 11) 

 

Partindo desse pressuposto dos PCNs, cabe ao professor a tarefa de despertar no 

aluno-leitor uma atitude diferenciada diante da realidade em que ele se encontra inserido,  

disponibilizando meios para a sua “leitura de mundo”. A princípio o seu mundo, mas, 

depois, gradativamente, outros mundos possíveis. É importante, que nas aulas de leitura, 
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haja a conscientização por parte do aluno da existência de diversos níveis de significação 

em cada texto apresentado. Cabe mostrar-lhe que há toda uma gama de significações muito 

mais distintas e diretamente ligadas a possíveis intencionalidades de seus produtores. 

Cada texto abre a perspectiva de uma multiplicidade de interpretação ou leitura, 

pois se as intenções do produtor podem ser das mais variadas formas, não teria sentido a 

pretensão de atribuir ao texto apenas uma interpretação única e verdadeira.  

Assim, interpretar um texto consiste na apreensão de seus possíveis significados, 

que se apresentam nele por meio de marcas verbais e não verbais de acordo com a  

natureza do texto que se está sendo lido. Essas marcas funcionam como pistas dadas ao 

leitor para permitir-lhe o levantamento de hipóteses sobre o que os autores podem querer 

estar expressando. É preciso relembrar o aluno-leitor que essas pistas que lhe são 

direcionadas no texto tornam possível a reconstrução do texto a partir de um contexto que 

advém de seu conhecimento de mundo. A consciência deste fato poderá, inclusive, servir-

lhe de base para perceber a natureza polissêmica da leitura, porque faz com que seja a sua 

(do leitor) história um fator importante de experiências e de leituras responsável por essa 

reconstrução que ele mesmo faz do texto ao longo de sua vida. 

Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um 

objetivo não é propriamente leitura. Quando se lê porque outra pessoa manda ler, como 

acontece normalmente na escola, notamos, apenas, o exercício de atividades mecânicas que 

pouco condiz com significado e sentido. Essa leitura, de certa forma desmotivada, não 

conduz à aprendizagem. Partindo dessa realidade, essas ações de contexto podem não 

comunicar ou podem ser interpretadas de forma diferente entre educadores e educandos. 

Ao desenvolver a sua competência de leitura, o aluno-leitor deixará de ser um elemento 

passivo e passará a participar como sujeito ativo do ato de ler não só nas aulas de leitura 

como também fora delas. É importante ressaltar que, quando se deseja construir uma 

atitude ativa em leitura, o professor deve estar preparado para ocupar, por vezes, um papel 

cuja principal tarefa é a de escutar de forma atenta o que pode vir da parte desse sujeito-

aluno que começa a escutar a sua própria voz e a expressá-la por meio de sua própria voz 

também. É claro que uma escuta atenta não significa uma escuta passiva que tudo aceita,  

nesse exercício é preciso haver reversibilidade, pois, em certas situações, professor e aluno 

ocuparão posições muito semelhantes. O trabalho do professor, assim, “centra-se no 

objetivo de desenvolvimento e sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, 

incentivando a verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes 

esferas sociais.”(MEC, 2000. p.18) 
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Faz-se necessário, assim, trabalhar a língua de uma forma mais dinâmica. As 

estratégias utilizadas pelo professor para que seus alunos leiam devem estar permeadas por 

muitas faces que envolvam a realidade complexa de uma aula de leitura. Antunes (2009) 

reafirma esse propósito. 

 

Falo de uma leitura que, a partir de hipóteses, de predições inicialmente 

levantadas, vai além da superfície do texto, além do que está explícito, do que 
está declarado. De uma leitura que mobiliza um sentido plural, portanto que 

está no texto, que está no leitor, que está no contexto. Falo de uma leitura 

que, ao lado de um sentido, busca descobrir intenções, pretensões, objetivos 

para o dizer do texto. Uma leitura, portanto, de um “dizer” que é também um 

fazer, o que não deixa também de ser uma leitura atenta dos elementos 

formais de ser uma leitura atenta dos elementos formais desse dizer. 

(ANTUNES, 2009, p. 200) 

 

 

Quando lemos, consideramos não apenas o que está escrito, mas também o que está 

implícito, isto é, aquilo que está dando sentido ao texto significativamente. O sentido do 

texto passa pela relação dele com outros textos. Esse fato nos mostra como a leitura pode 

ser um processo bastante complexo e que pode envolver muito mais do que habilidades 

que revelam no imediatismo da ação de ler. “O professor deve colocar, portanto, desafios à 

compreensibilidade do aluno sem deixar de lhe propiciar as condições para que esse 

desafio seja assumido de forma consequente.” (ORLANDI, 2000, p. 88) 

Dessa forma, o que estamos nos referindo, aqui, é que o possível e o razoável em 

relação ao entendimento de um texto possam se definir levando-se em conta as histórias da 

sua leitura na maneira de interação que o leitor estabelece em um determinado processo de 

leitura. 

Ao tratarmos sobre o estudo de leitura é importante mostrar a questão teórica que 

norteia o pensamento no ensino da Língua e que se revela historicamente como eixo basilar 

para a relação entre os envolvidos no processo linguístico. 

Vimos que na década de 60, o rótulo genérico Linguística Textual passou a ser 

indiscriminadamente usado para se referir a quaisquer trabalhos que tinham o texto como 

objeto de estudo e pesquisa. Esse rótulo genérico se opunha àquele outro a que davam o 

nome de linguística tradicional, outro rótulo genérico, diga-se de passagem.  Assim, num 

primeiro momento, qualquer trabalho que tivesse no seu escopo a preocupação com o 

texto, era designado como um trabalho fundamentado na Linguística do Texto.  
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Koch (1988) em  seu artigo, Estado atual da linguística de texto e suas tarefas no 

Brasil, revela em seus estudos vários conceitos sobre Linguística de Texto e faz uma 

divisão  de acordo com os interesses dos pesquisadores em oito correntes preceituais: 

 

1-Breaugrande/Dressler – o texto é originário por uma multiplicidade de 

operações cognitivas interligadas em fatores de textualidade; 

2-Weinrich – preconiza a construção de uma macrossintaxe do discurso com 

base no tratamento textual das características gramaticais dos tempos verbais, 

do artigo, dos advérbios, etc.; 

3-Van Dijk – dedicou-se à construção de gramáticas textuais. Para ele é a 

macroestrutura (profunda) que explicita a coerência do texto e sua estrutura 

temático-semântica global. Já a microestrutura é a estrutura superficial dos 

textos, constituída por “n” frases subsequentes; 

4-Linha americana da Análise do Discurso – é o processamento cognitivo do 

texto; 
5-Grupo de linguistas franceses que se dedicam ao estudo dos problemas de 

ordem textual e à operacionalização dos construtos teóricos para o ensino de 

línguas (Charolles, Combettes, Vigner, Adam, Portine, Coste, Moirand e 

outros); 

6-Análise da conversação – teoria das apresentações; 

7-Língua francesa da Análise do Discurso – relação entre história, linguagem, 

ideologia; 

8-Grupo de Petöfi – consiste em uma representação semântica indeterminada 

com respeito às manifestações lineares dos textos. 

 

 

Foi dessa classificação da autora que extraímos o parâmetro para justificar o grupo 

de fundamentação teórica a que pertencem nossas propostas de  estudo / ensino de leitura 

na escola através da Linguística do texto aplicada em Língua Materna. O grupo de 

linguistas franceses, que se dedica ao estudo dos problemas de ordem textual e à 

operacionalização dos constructos teóricos para o ensino de línguas, – grupo 5  na divisão 

de Koch (ibid.) – representado por autores como Coste, Charolles, Moirand, Vigner e 

outros, aponta referenciais teórico-pedagógicos que podem alicerçar um trabalho cujo 

objetivo fundamental é o ensino. O grupo 5 trata desse tema e traz reflexões pedagógicas 

que utilizam o conceito da Abordagem Global da qual falaremos de modo mais específico 

mais adiante, no entanto, já podemos adiantar que um dos postulados básicos da 

Abordagem Global (COSTE, 1978) “é reinvestir nas aprendizagens de leitura e escrita a 

utilização de competências advindas dos conhecimentos prévios  dos alunos”. Ao falar do 

rótulo Abordagem Global, Silva (2011), em seu artigo “Abordagem global e ensino de 

leitura na escola”, localiza tal denominação na apresentação de um livro traduzido para o 

português em que figuram artigos só desse grupo de estudiosos franceses. 
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Foi na apresentação do livro “O texto: leitura e escrita”,  organizado por Chalotte 

Galves,  Eni Pulcinelli Orlandi e Paulo Otoni, publicado pela Editora Pontes, SP, 2002  que 

vimos pela primeira vez mencionada uma denominação  para a metodologia desse grupo:  

 

A metodologia, chamada muitas vezes de ‘abordagem global’, propõe 

respostas concretas a pergunta feita por muitos professores: como reinvestir  

na aprendizagem da leitura e da escrita competência de várias ordens já à 

disposição dos alunos? (GALVES, 2002. p. 7 ) 

 

Historicizando de modo sumário a Abordagem Global, podemos dizer que ela 

aparece no decorrer das décadas de 70 e 80 na Europa, particularmente na França. Os 

autores que defendem a Abordagem Global como caminho para o ensino e aprendizagem 

de leitura e escrita  tinham como finalidade o uso de estratégias oriundas da aplicabilidade 

de teorias específicas para a língua estrangeira, no entanto, muitos de seus postulados são 

aplicáveis à língua materna. Devido à dificuldade de difusão e à inacessibilidade de 

compreensão do próprio idioma, essas teorias francesas não obtiveram tanta divulgação e 

visibilidade no mundo e, particularmente, no Brasil, o que  impossibilitou, assim, o 

reconhecimento delas por parte de nossos pesquisadores. Embora isso tenha sido 

fundamental para a pouca propagação de seus conceitos, alguns autores, por descoberta e 

iniciativa próprias, conseguiram romper essas barreiras e começaram um processo de 

expansão e de esclarecimento sobre o tema difundido por elas. Destacamos, 

particularmente no Rio de Janeiro, Silva (2010) com suas pesquisas, seus escritos e suas 

práticas em Ensino de Língua Materna bem como por meio da transmissão desses estudos 

aos seus orientandos de Pós-graduação. Comprovamos isso com o  seu livro “Repensando 

a leitura na escola: um outro mosaico” publicado pela EDUFF que está na 4ª (quarta 

edição) e tem como referencial teórico embasador de suas propostas a Abordagem Global. 

Aliás, Silva (ibid.) dedica os dois capítulos iniciais (cap.1: UM MOMENTO ESPECIAL: 

A BASE TEÓRICA DO LIVRO; cap. 2: ENTRANDO MAIS FUNDO NA 

ABORDAGEM GLOBAL) à descrição de pressupostos teóricos defendidos pelo grupo de 

franceses da Abordagem Global. Nos demais estados, um ou outro autor segue esse 

caminho, tentando divulgar esse tema por meio de raras pesquisas. 

Essas teorias objetivam constituir um conjunto de pressupostos pertinentes ao 

estudo de língua materna para quem deseja trabalhar com uma reflexão mais interativa 

através de  subsídios que levem um melhor desenvolvimento crítico aos alunos-leitores, já 
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que a escola, hoje, divulga, por meio de seus professores, a problemática que envolve a 

realidade de não se encontrarem indivíduos ativos e conscientes em relação à leitura. 

Assim, podemos afirmar, reiteradamente, que “A abordagem global propõe um 

tema de crucial importância para o ensino de língua materna: como reinvestir na 

aprendizagem da leitura competências de várias ordens, já à disposição dos alunos?” 

(SILVA, 2010, p.  7) 

O que nos é proposto pela teoria é que o professor precisa aproveitar ao máximo a 

previsibilidade de um texto, isto é, o conjunto de observações que o aluno-leitor é capaz de 

fazer sobre o sentido oriundo do texto, lançando mão de seu conhecimento de mundo sobre 

o assunto e de sua percepção sobre os dados mais imediatos da significação no contexto 

em que está inserido. 

A Abordagem Global objetiva a globalidade – o todo - por meio de um escopo  de 

ações de como trabalhar o ensino de  leitura. Essa globalidade parte do princípio de que os 

alunos não são “tábuas rasas” e que as atividades práticas precisam deixar de ser rotineiras 

e monológicas. 

À medida que essa teoria nos chama a atenção para o fato de que o aluno-leitor já 

traz uma bagagem previamente construída em sua mente, a ideia de que há o aluno “zero” 

precisa ser abdicada para que haja uma mudança considerável na relação professor / aluno / 

objeto de estudo. Assim, é fundamental o deslocamento de uma prática autoritária, 

característica daqueles professores que julgam que o aluno não possui nenhum 

conhecimento, para uma visão mais dialógica que faz o aluno passar, também, a se 

constituir como o sujeito do ensino-aprendizagem.  

 A palavra global
3
 não é sinônima de completude e pode querer dizer conjugação / 

imbricação, isto é, é global porque conjuga, é global porque imbrica. Há, nesse contexto, 

uma conjunção de aspectos que trabalha estratégias mais práticas  embasadas na visão de 

mundo dos alunos e em uma perspectiva mais criativa. 

 A partir dessa afirmativa, observamos que, na realidade, pode existir  globalidade 

na junção de alguns aspectos relevantes à eficácia da leitura. Observamos, também, que 

essa globalidade parte da imbricação, como já dissemos, de aspectos específicos, cujos 

elementos e atividades de leitura podem levar o aluno-leitor a construir uma nova 

                                                
3 Definimos o vocábulo “global”, aqui, como um adjetivo que procura imbricar e conjugar, num primeiro 

momento, de forma diática aspectos que foram excluídos da prática de ensino ordinária , como por exemplo: 

texto literário/texto não literário; texto verbal/texto não verbal; abstrato/concreto; objetivo/subjetivo, isto é, 

aspectos aparentemente antagônicos que se complementam em um determinado contexto. (SILVA, 2011) 
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perspectiva de “ler” que procura sair do meramente linguístico para o globalmente 

comunicativo. 

Apresentamos, agora, três aspectos conjugacionais da Abordagem Global para 

exemplificar a globalidade, partindo  da imbricação / conjugação - teoria com a prática. 

 

1.2  Aspectos conjugacionais 

1º. Aspecto conjugacional da Abordagem Global – Texto literário e Texto não 

literário.  

A Abordagem Global propõe que se trabalhem na escola não só textos literários, 

mas que haja a conjugação de textos tanto dessa natureza como de textos não literários. 

Isso alça o ensino de leitura a uma perspectiva mais prática e cotidiana que muito poderá 

ajudar o aluno-leitor a se preparar para a leitura de textos literários que têm características 

muito específicas até do ponto de vista da construção da mensagem no nível sígnico.       

Quando aplicamos um estudo que une textos literários e não literários, em nossas 

aulas de Língua Portuguesa, constatamos que essa prática nos proporciona uma visão mais 

variacionista da língua. Isso ocorre devido ao resultado que se deseja alcançar através da 

totalidade do ensino de leitura e, também, porque se pode proporcionar mais visibilidade e 

entendimento à norma linguística, muitas vezes, implícitas no leitor. À medida que há o 

uso mais frequente de textos não literários, há, também, uma maior presença de recursos 

imagéticos (títulos, gráficos, roteiros, tabelas, design e outros) que desencadeiam novos 

caminhos para a interpretação e a construção do sentido. Esses usos motivam a 

possibilidade de entender que o texto não é solto, porque ele possui “eiras e beiras” que 

permitem um melhor aprendizado por meio de atividades que despertam a capacidade 

comunicativa do leitor. 

Mas e quando o texto não possui “eiras e beiras”? Coste (1978), em seus estudos,  

pontua essa questão. 

 

O que acontecerá com escritos sem eira nem beira, sem ângulos nem 

recortes? Aqueles nos quais não achamos uma entrada aparente, nem externa, 

nem interna, quando nos esforçamos para abordá-los globalmente? Aqueles 

que parecem ser de todo lugar e de nenhum lugar, como se estivessem 

deslocados de toda funcionalidade imediata e patente? (COSTE, 1978. In: 

GALVES, 2002, p. 27) 

 

  

Nessa situação será importante a presença e a intermediação do professor, que 

notando a dificuldade e a deficiência do aluno-leitor, busque fazer um trabalho com 
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desenvolvimento de competências fundamentais para a compreensão e a interpretação dos 

textos, preparando-o para a leitura a priori através de informações básicas que vão 

contribuir para uma prática mais compreensível e autoconfiante. 

Por serem os textos não literários um veículo que foge ao paradigma de um ensino 

pautado em atividades de leituras advindas de conceitos cristalizados presentes na 

literatura formal, se bem utilizados, eles podem facilitar a descoberta de novos meios de  

observar e estudar os recursos diferentes, não mais inferiores aos preconizados pelos  

textos literários, mas os que podem mostrar a possibilidade de engendrar nos meandros de 

outros modelos textuais, como por exemplo, em  uma receita culinária que possibilita o 

leitor  usar os seus conhecimentos prévios sobre o assunto para compreender o que está 

sendo apresentado.  

Assim, é importante observar que a introdução de textos não literários nas aulas de 

leitura, além de como já dissemos, intensificar o ato de ler a realidade do dia a dia, pode 

ser uma valiosa estratégia para o  início do ensino de textos literários, que, também, estão 

no escopo de preocupação da Abordagem Global. É enganoso imaginar que a literatura não 

se baseia no cotidiano, ao contrário, é a vida que fornece material para os autores 

construírem boa parte de sua literatura. Lógico que estamos conscientes de que uma das 

especificidades do texto literário é o trabalho artístico com o código linguístico, mas em 

termos de temática, ainda é a vida e as realidades que podem servir de base para a 

elaboração das reflexões literárias. 

Muitos de nossos renomados escritores buscaram a matéria-prima para seus textos 

literários em acontecimentos diários, visando de maneira, muitas vezes, crítica e irônica 

inserir temas que fossem da vida do ser humano e, conscientemente, trataram de 

problemáticas reais para fazer com que os leitores pudessem perceber nuances e 

perspectivas dessas realidades a fim de iluminá-las. Encontramos muito esse tipo de 

inspiração em Nelson Rodrigues, por exemplo, pois ele fez de seus textos verdadeiros 

casos “deleitados” pela sociedade. Exemplo disso são as frases criadas pelo autor e os 

episódios de A vida como ela é ...  

Crítico, irônico e, às vezes, até mesmo ácido, Nelson Rodrigues se vale de 

ideologias cotidianas para reforçar ou mesmo refutá-las. Num e noutro caso, ainda são as 

realidades desse dia a dia o pano de fundo. Algumas de suas frases se tornaram antológicas 
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justamente por revelarem aspectos polêmicos das realidades que fazem os leitores 

pensarem. Observemos algumas dessas frases:
4
 

“O artista tem que ser gênio para alguns e imbecil para 

outros. Se puder ser imbecil para todos, melhor ainda.” 

“Nem todas mulheres gostam de apanhar, só as 

normais.” 

“Se todos conhecessem a intimidade sexual uns dos 

outros, ninguém cumprimentaria ninguém.” 

“Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito 

cinismo para que um casal chegue às bodas de prata.” 

“A prostituta só enlouquece excepcionalmente. A mulher 

honesta, sim, é que, devorada pelos próprios escrúpulos, está 

sempre no limite, na implacável fronteira.” 

 

Complementando essa afirmação de que Nelson Rodrigues retirava seus 

argumentos da vida real para dar consistência à sua literatura, vejamos alguns fragmentos 

do texto de um episódio  de  “A vida como ela é...”. 

A mulher da bofetada 

 

— Quer dizer quem fala? Estou ocupadíssimo e não posso 

perder tempo. 

Há uma pausa e, finalmente, a voz responde: 

— Sou Dorinha. 

Aristides quase cai para trás, duro. 

Dorinha era o seu amor jamais esquecido ou, melhor, a sua dor-

de-cotovelo confessa e imortal. Que idade teria ela, no 

momento? Uns vinte e cinco anos. Tinham se namorado na 

adolescência. Por um motivo bobo, haviam brigado. E quando 

Aristides, devorado pela nostalgia, quis voltar, ela já estava 

apaixonada por um outro, o Gouveia. Durante uns seis meses, 

Aristides andou pensando, dia após dia, em meter uma bala na 

cabeça. 

................................................................................................... 

 

— Você não me beija? 

Ofereceu-lhe a boca. Aristides experimentou uma espécie de 

vertigem. O primeiro beijo, depois de tanto tempo, foi uma 

dessas coisas que marcam para sempre. Em seguida, ele a carre-

ga no colo, como uma noiva de fita de cinema. Uma hora e pou-

co depois, já a noite entrara no apartamento e Dorinha estava 

diante do espelho, refazendo a pintura. Aristides veio, por trás, 

beijar-lhe os ombros nus; e suspira: 

— Eu não sabia que gostavas tanto de mim!  

                                                
4 RODRIGUES, 1992 
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Dorinha vira-se, com divertida surpresa: 

— Mas eu não gosto de ti.  

Atônito, pergunta: 

— E isso que aconteceu entre nós? Não conta?  

A pequena está de pé: 

— Era a explicação que eu queria te dar e que tu recusaste. O 

meu marido, ontem, discutiu comigo e me deu uma bofetada. 

Estou aqui por causa da bofetada. Mas amo o meu marido e só 

meu marido. 

Ele insiste, desesperado: 

— Quer dizer que não vamos continuar?  

Responde: 

— Depende. Se meu marido me bater outra vez, já sabe: — eu 

telefono pra ti. 

Sem uma palavra, na maior humilhação de sua vida, deixou-a 

partir. 

Mas quando a porta fechou-se atrás da pequena, ele caiu, de 

joelhos, no meio do quarto, mergulhou o rosto nas mãos e 

soluçou como uma criança. 

...................................................................................................   

Encontraram-se outras vezes, sempre em função de novas 

bofetadas. Até que, uma tarde, entre um beijo e outro, ela ex-

clama: 

— Os homens são muito burros! 

— Por quê?  

E Dorinha: 

— Tu não percebeste que não houve bofetada nenhuma? Que 

meu marido não me esbofeteou nunca? E que eu te amo, te amo 

e te amo. (RODRIGUES, 1992) 

 

A escolha desse texto de Nelson Rodrigues - “A mulher da bofetada” - possui o 

objetivo de compreender os universos feminino e masculino, as problemáticas do 

casamento e do amor produzidos pela narrativa. Esse conto versa sobre a criação do 

imaginário social construído na vida das pessoas, cuja principal característica é a 

recorrência da infidelidade feminina ou o desejo das esposas por outros homens. Além de 

mostrar a relação entre a popularidade do autor quando revela as relações de gênero e a 

definição de papéis de homens e mulheres na sociedade. 

O interesse do público-leitor por esse tipo de história insere, assim, essas 

representações na sua vivência diária, quando desperta valores, ideais e normas de conduta, 

possivelmente, vividos pelos mesmos.  

As histórias escritas pelo autor Nelson Rodrigues são produzidas a partir de 

condições externas que carregam características específicas e, nesse sentido, os contos de 
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“A vida como ela é ...”, particularmente “A mulher da bofetada”, têm sua especificidade e 

seus próprios significados dentro daquilo que o leitor pode e quer ler. 

Outra característica importante nesse texto é a utilização de uma linguagem mais 

popular, que através de expressões banais, criam o universo e as conversas entre amigos ou 

parentes. Tudo isso leva a linguagem a ser mais coloquial, pois é narrada em terceira 

pessoa e tem como narrador um observador. É na descrição das ruas, dos bares e cafés, dos 

táxis, dos escritórios e repartições públicas que Nelson Rodrigues conduz a narração e os 

diálogos de uma maneira a imitar a fala cotidiana e a promover o realismo dessas histórias.  

Nelson Rodrigues foi um dos autores dentre muitos outros como Jorge Amado, 

Luiz Fernando Veríssimo e Stanislaw Ponte Preta que ampliaram sua veia literária, através 

da conjugação de realidade (vida) e ficção (literatura). O próprio nome da série “A vida 

como ela é...” mostra o forte apelo do dia a dia na obra do autor. Esse é um componente 

relevante para fazer com que um grande número de leitores se aproxime e entenda a arte de 

Nelson Rodrigues. 

  Desta forma, ao nosso ver, se até os grandes escritores se valem  de elementos da 

vida real para construir suas obras, é coerente o aproveitamento do conhecimento prévio do 

alunos na leitura. Podemos estar enganados, mas será mais fácil um aluno conhecer com 

mais propriedade um texto de natureza não literária do que um de natureza literária. 

Vejamos o exemplo da Receita de Pavê de bis branco e preto e tiremos as 

conclusões cabíveis. Um leitor, que conhece alguns pré-requisitos de culinária, pode 

possuir as seguintes referências em seu cabedal de conhecimentos prévios: 

1-ingredientes; 

2-quantidade/medida; 

3-modo de preparo; 

4-rendimento. 

Se ele se deparar com um texto como o que segue, certamente, poderá se sentir à 

vontade em sua leitura:
5
 

                                                
5
 Receita de pavê de bis branco e preto. http://www.receitasecia.com/receita/doces/5248/pavaa-de-bis-

branco-e-preto.html 
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Receita de Pavê de bis branco e preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

2 latas de leite condensado 

1 lata de creme de leite (gelado e sem soro) 

1 lata de leite (mesma medida da de leite condensado) 

2 colheres (sopa) de maisena 

2 ovos 

2 colheres cheias (sopa) de achocolatado 

1 colher cheia (sopa) de margarina 

6 colheres (sopa) de açúcar 

1 caixa de bis preto 

1 caixa de bis branco 

 

Modo de preparo 

1º. Creme: brigadeiro 

Em uma panela coloque o leite condensado, a margarina e o 

achocolatado 

Mexa até virar um creme (mingau) consistente  

Deixe esfriar 

2º. Creme 

Em uma panela coloque o leite condensado, o leite, a maisena e 

as duas gemas 

Mexa até virar creme (mingau) consistente 

Deixe esfriar 
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Cobertura 

Na batedeira em velocidade média, bata somente as claras até 

dar o ponto de suspiro 

Aos poucos acrescente o açúcar e continue batendo 

Em seguida adicionar o creme de leite sem soro e gelado, bater 

somente para misturar (não bater muito) 

Montagem 

Em um pirex de vidro coloque: 

1ª. camada – creme brigadeiro (frio) 

2ª. camada – bis branco (picadinho) 

3ª. camada – creme branco (frio) 

4ª. camada – bis preto (picadinho) 

5ª. camada – cobertura 

Levar à geladeira e gelar bem 

Se preferir decore com raspas de chocolate ao leite ou meio 

amargo 

 

Rendimento -10 porções. 

 

 Acreditamos que esse leitor não sentirá dificuldade em identificar que os itens 

apresentados são características pertencentes a uma receita e muito mais fácil ainda será a 

sua compreensão do assunto, pois estará ativando em sua memória de longo prazo o 

esquema desse texto. Assim, podemos crer que a partir desse conhecimento de mundo, ele, 

também, não terá problema em reconhecer em um texto literário as mesmas características 

que remetem à construção da estrutura -  receita - já conhecida por ele. 

 Dessa forma, no texto literário Receita de Felicidade, ele poderá apresentar muito 

mais condições de apreender o que está sendo lido. 

 

                    

                 Receita de Felicidade
6
 

 

Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão; 

Misture com um pouquinho de amizade; 

Junte com carinho uma pontinha de paixão 

E uma pitadinha de saudade. 

Pegue o dom divino maternal de uma mulher 

E um sorriso limpo de criança; 

Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer 

Com o eterno brilho da esperança. 

Peça emprestada a ternura de um casal 

E a luz da estrada dos que amam pra valer; 

Tenha sempre muito amor, 

Que o amor nunca faz mal. 

                                                
6
 TOQUINHO, 2003. http://www.vagalume.com.br/toquinho/receita-de-felicidade.html. Receita de 

Felicidade. Video 1 no CD 
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Pinte a vida com o arco-íris do prazer; 

Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental 

E um sonho sempre pode acontecer. (TOQUINHO, 2003) 

  

  

Diante desse texto Receita de Felicidade do compositor e cantor Toquinho, o leitor  

terá condições de reconhecer as “eiras e beiras” que o texto traz em seu conteúdo e em sua 

estrutura, já que esse leitor ao ativar seus conhecimentos prévios poderá  ser capaz de 

identificar, dentre outros, os seguintes elementos: 

1-o título do texto se refere ao nome receita – Receita de Felicidade -  que já encaminha a 

leitura para uma forma de texto que trabalha com o conteúdo figurado, pois não se trata de 

comida e sim de sentimentos; 

2- os verbos apresentados estão no imperativo, dando um comando ao que deve ser feito – 

para se conquistar a felicidade é necessário seguir os verbos sugeridos como “pegue”,  

“misture”, “ junte”, “ misture”, “peça”, “pinte” e  “sonhe”;  

3- existem palavras-sentimento - que referenciam os ingredientes constituintes da receita 

tradicional – afeto, ilusão, amizade, paixão, saudade;  

4- a quantidade aparece marcada no texto por termos no diminutivo – “pedacinho”, 

“pontinha”, “pouquinho”, “pitadinha”; 

5- o modo de preparo fica evidenciado nas construções metafóricas de como preparar a 

receita para atingir o objetivo proposto – “Junte a ingenuidade de um primeiro amor 

qualquer/ Com o eterno brilho da esperança”, “Peça  emprestada  a  ternura de um casal /E 

a luz da estrada dos que amam pra valer”, “Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental /E um 

sonho sempre pode acontecer”. 

 A possibilidade do leitor já conhecer as características de uma receita, oportunizam-

no a reconhecer que o texto Receita de Felicidade, mesmo sendo um texto literário, possui 

características gerais, já identificadas previamente por ele por meio de seus conhecimentos 

prévios do assunto. 

A perspectiva de globalidade, oriunda  do texto literário e do não literário no 

contexto apresentado nas duas receitas, propõe uma forma diferente de trabalhar a leitura 

desses elementos, pois visa aos fins comunicativos, já que atendem a necessidade de 

construir um leitor capaz de reconhecer os recursos linguísticos e estruturais de um texto a 

partir de seus conhecimentos partilhados e de sua visão de mundo. O que se quer  é 

conjugar o conhecido e o possivelmente desconhecido. O que se deseja, então, é mostrar 

também que searas, aparentemente antagônicas, como, por exemplo, texto literário e não 
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literário, podem buscar inspiração um no outro. Quando se constata essa possibilidade, o 

mundo fica menos partido, fica mais global, mais conexo e a leitura do mundo e dos textos 

passa a  fazer mais sentido.  

 

2º. Aspecto conjugacional da Abordagem Global – Texto verbal e Texto não verbal. 

 

Como já dissemos, de certa forma, no item anterior - textos literário e não literário -  

o que para nós diferencia a Abordagem Global dos referenciais teóricos, que se focam 

quase que exclusivamente no linguístico, é que ela ao invés de abortar e reduzir,  conjuga e 

imbrica. É nessa conjugação e imbricação que apostamos atingir níveis de significados 

globais dos textos em geral. Passaremos, agora, a tratar de outro de seus pleitos 

conjugacionais, a saber: texto verbal e texto não verbal, como já sugerido no subtítulo da 

seção. No entanto, antes de falarmos dessa imbricação, gostaríamos de comentar um tipo 

de ideologia que ronda a linguagem não verbal e que é difundida, principalmente, por parte 

de alguns profissionais que trabalham com as Letras.  

Muitas vezes, a linguagem não verbal é vista como uma linguagem que exige 

menos elaboração e por isso de mais fácil compreensão. Para determinados professores, 

seu objetivo fundamental é, apenas, tornar o material mais vistoso, adornando-o para 

chamar a atenção e talvez captar a atenção dos menos letrados. Um engano! Ao nosso ver, 

a linguagem não verbal tem sua especificidade e depende muitas vezes de conhecimentos 

bastante específicos para sua compreensão. Ela pode ser tão ou até mais difícil do que a 

verbal, já que depende de uma bagagística própria ou até mesmo do costume daqueles que 

pouco trabalham com ela.  

Queremos dizer que essa dificuldade aparece porque, várias vezes, em se tratando 

de atividades escolares, o estudo que é feito com o tipo de texto não verbal é expurgado e, 

em contrapartida,  há o professor que não está habituado a fazer seu trabalho embasado nos 

textos não verbais, pois em sua crença está enraizada a ideia de que essa estratégia pode ser 

retirada do contexto de suas aulas sem prejuízo para o entendimento. Muitos desses 

professores desprezam as figuras, as ilustrações, os gráficos e as tabelas etc., na certeza de 

que estão “ganhando” tempo, priorizando, apenas, o conteúdo verbal, no entanto, não 

sabem o quanto  deixam de valorizar a qualidade de suas aulas através da complementação 

que o texto não verbal pode atribuir ao significado dos textos verbais estudados.  

Explicitando melhor essa dificuldade que determinados textos não verbais podem 

suscitar, até para leitores supostamente mais experientes, gostaria de fazer  alguns relatos  
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oriundos da minha prática acadêmico-pedagógica e da minha vivência familiar que me 

serviram, de forma factual e sensitiva,  para ilustrar,  como já dissemos, a problemática do 

entendimento do texto não verbal em alguns leitores (cobaias),  isso por não apresentarem 

os conhecimentos prévios necessários para a apreensão do texto e contrapondo  à 

habilidade de outros leitores (cobaias também) aptos à busca do sentido do texto através do 

conteúdo pré-existente em sua gama de saberes presentes em sua memória.   

Sempre que começo a pensar nas conjugações, particularmente essa  (verbal / não 

verbal), pleiteada pela  Abordagem Global, vou à internet e aos livros à caça de alguma 

matéria, ilustração, gráfico, etc. que possam contribuir de forma criativa para o trabalho a 

ser desenvolvido. Apresento, aqui, a minha primeira experiência em busca do texto não 

verbal. Fui ao Google imagens  escolher uma ilustração bem interessante para  começar a 

pensar sobre esse aspecto conjugacional - textos verbal e não verbal. Interessei-me pela 

figura a seguir:
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 nasquebradas.com.br. Um chapéu faz toda a diferença 
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Diante da imagem e, muito interessada pela perspicácia do criador da propaganda, 

fiquei a analisá-la por muito tempo. Percebi que ele unira, de forma criativa, a linguagem 

verbal à não verbal. Tão certa estava da minha escolha que resolvi chamar o meu filho de 

14 anos, que cursava o 9º. Ano do Ensino Fundamental, para olhar a figura comigo, pois 

sempre tenho o hábito de mostrar os meus escritos para a minha família. Ele se aproximou 

e eu logo fui perguntando o que estava vendo na ilustração e se tinha gostado da minha 

escolha. De imediato, ele veio me respondendo: 

-Mãe essa figura tem  o Hitler e o Claplin. O que a senhora quer saber? 

Fiquei meio surpresa com a descoberta que fiz no momento de sua resposta, pois eu 

não tinha percebido o Hitler. Havia olhado a ilustração tantas vezes, mas o Ditador alemão 

não havia reconhecido. 

Perguntei, então,  como  tinha percebido isso e ele me falou: 

-Mãe, é só ver o topete e o bigode do Hitler. A senhora nunca observou? 

Disse a ele que não observara amiúde a face do Hitler e ainda curiosa o questionei 

mais uma vez. 

-Como você logo observou isso? 

Ele me respondeu do seu jeito rápido e sucinto de sempre. 

-A senhora esqueceu que eu sempre vejo os documentários sobre guerra no History 

Chanel. A senhora não sabe que eu sou fascinado por guerra? E saiu me deixando 

pensativa sobre o fato acontecido em relação à importância dos conhecimentos prévios. 

Fiquei refletindo a resposta do meu filho e comecei a  analisar a minha situação 

diante dele, pois eu, uma professora sempre atenta às novidades, buscando estudar a 

importância do conhecimento de mundo do aluno-leitor,  não tivera essa informação. Não 

que desconhecesse Hitler, mas o meu grau de interesse por guerras não me levava a ter 

essa globalidade visual.  Eu não tive os pré-requisitos necessários para reconhecer essa 

figura  conhecida na História Mundial, pois meus interesses não priorizavam o tipo de 

conteúdo  que, para meu filho, por gostar muito de guerra,  era algo muito normal. Essa 

passagem foi um aprendizado interessante, pois relembrei que um leitor com menos 

escolaridade que a minha pode  me mostrar  que o saber formal nem sempre é tudo.  

Querendo ainda reforçar o meu trabalho,  resolvi  levar a figura para dois alunos 

bem participativos (Léo e a Mariana) que eu tinha na 1ª. série do Ensino Médio olharem. 

Utilizei o mesmo método do meu filho. Da mesma forma, os dois reconheceram as figuras 

importantes. Resolvi entregar a folha com a ilustração para eles escreverem o que mais 

percebiam na figura. Continuei a minha aula normalmente com a turma e depois de 10 
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minutos, eles me devolveram a folha com alguns tópicos escritos sobre o que tinham visto. 

Mostro-os, aqui, exatamente na folha escaneada como me devolveram. Para melhor 

visibilidade e entendimento da mensagem,  resolvi transcrevê-la também. 
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. “Na imagem podemos ver a linguagem conotativa e implícita na 

linguagem não-verbal sendo utilizado por meio de duas pessoas importantes 

e influentes. Uma que é voltada para o “mal” (Adolf Hitler) está sem o 

produto oferecido pelo chapeleiro. A segunda pessoa voltada para o bem 

(Charles Chaplin) usa o produto oferecido pela loja, dando a impressão de 

quem que não usa o produto é uma pessoa inferior o que está usando. 

 

.  Como Hitler é visto com maus olhos a propaganda trata igualmente quem 

não utiliza o produto, sendo o usuário uma pessoa engraçada, fluente e 

famosa. 

 

. Através de conhecimentos prévios sobre as características de ambos 

personagens podemos distinguir as duas pessoas usadas na propaganda (a 

com chapéu, e o outro sem) pelas principais características dos dois 

personagens: 

Um usava o cabelo de lado e o bigode reto o outro usava um chapéu de lado 

e o bigode reto” (Mariana e Léo) 

 

 

Ao me entregarem o papel, logo, apareceram outros três alunos nos perguntando: 

 -O que vocês estão fazendo? 

 Eu disse que era uma figura que nós estávamos  vendo, eles olharam a ilustração e  

não conseguiram identificar nenhuma das imagens. Os três não tinham noção alguma dos 

personagens.  Não pude inseri-los na situação, pois essas perguntas foram feitas à parte,  a 

aula  já havia terminado e o meu tempo em sala também. 

 Depois dessas observações que fiz, resolvi enviar a análise do texto para o meu 

orientador para ver o que ele pensava sobre o assunto. O meu orientador, uma pessoa 

letradíssima e de vasto conhecimento, também teve a mesma dificuldade minha, a  de não 

reconhecer o Hitler. A diferença é que  ele não se surpreendeu com tal fato, pois  é um dos 

precursores da Abordagem Global e sabe que uma outra conjugação preconizada por esse 

referencial é a do conhecimento prévio / desconhecimento prévio. Aliás, essa conjugação, 

talvez, seja a mais esclarecedora para professores que acham que a escola é o lugar das 
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perguntas e não das respostas. Talvez, ainda, seja a mais importante para fazer com que 

nós, professores, saibamos que o saber não é só detido por nós e que, muitas vezes,  

devemos  desenvolver uma escuta atenta para também ampliar  o nosso cabedal de 

conhecimentos. É ela que desenvolve uma espécie de humildade que transforma 

autoritarismo em reversibilidade; monologia em dialogia;  monossemia em polissemia;  

partitividade em globalidade. 

Assim, através dessa experiência, descobrimos que a partir do conhecimento de 

mundo, o aluno-leitor, também, poderá não ter dificuldade em reconhecer  um  texto não 

verbal, isso quando se parte de algumas  características que o remetem à construção de 

uma estrutura  que pode ser conhecida, visualizada  e sentida por ele. 

 Através do texto não verbal, o leitor poderá apresentar muito mais condições de 

apreender o que está sendo divulgado, já que o texto  não verbal pode levá-lo a assimilar a 

mensagem, mesmo que ele  não domine totalmente o texto verbal, pois a sua vivência faz 

com que  esse indivíduo capte o conteúdo por meio da visibilidade que o texto  pode 

sugerir. Observemos, agora, as imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens apresentadas, aqui, são retiradas de uma propaganda do remédio 

GAVISCON
8
, que mostra a habilidade dessa linguagem não verbal, potencialmente visual 

e sensitiva para os que assistem a ela, àqueles que se deixam absorver pelo conteúdo 

apelativo da mensagem à medida que interagem com o propósito do produto a ser exposto. 

Esse exemplo vem nos mostrar que a linguagem publicitária está mais preocupada com um 

tipo de prática persuasiva, utilizando-se de meios mais dinâmicos para uma melhor 

abordagem do objetivo a que se destina: proporcionar ao leitor uma maior interpretação do 

real. 

                                                
8GAVISCON. http://www.youtube.com/watch?v=I83g9d92gfQ.  Vídeo 2  no CD. 
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Muitos de nós, porém, que formamos a escola, partimos do princípio de que esse 

método prático e visual é apenas um acessório, parte que não conjuga, não imbrica e não 

globaliza com o verbal, tornando a linguagem das Letras menos objetiva em sua forma de 

mostrar essa realidade. Um engano. Um texto como o apresentado faz uma enorme 

diferença na mente do leitor, pois de imediato a mensagem é levada ao cérebro do 

indivíduo, passando, apenas, o que é relevante  à vivência do cotidiano das pessoas. 

 O vídeo mostra uma moça que está em uma festa se divertindo e de repente começa 

a sofrer de dores no estômago. Ela sente um fogo abrasador  consumindo todo o seu 

aparelho digestório. É tão desconfortável a sensação causada pela dor que tudo passa a 

incomodá-la.  Ela, então, vai ao armário e pega o vidro de Gaviscon (um remédio) e a 

visão que se tem no vídeo é que do frasco descem homens conduzidos por um comandante,  

revestidos do líquido, prontos ao combate. Eles vão pelo interior do corpo da moça com 

mangueiras cheias do produto, apagando todo o fogo produzido pelo mal que a faz sofrer, 

trazendo alívio imediato ao problema. Essa parte do vídeo é tão persuasiva que a moça 

logo se sente bem e retorna ao seu estado normal, voltando a aproveitar a festa como se 

nada tivesse acontecido, já que aumenta o som, cuja música é “What a feeling” – “Que 

sentimento” da Irene Cara. Ao final o comandante revela a satisfação de dever cumprido, 

falando “Gaviscon: what a feeling”, reafirmando, assim, que o remédio Gaviscon  trouxe 

“o sentimento” de eliminar a dor rapidamente.  

No vídeo apresentado, percebemos o alívio proporcionado pelo frescor que o 

remédio é capaz de levar a quem visualiza a imagem. A sensação de fogo, queimação, 

ardência e desconforto é logo amenizada pelo jato do líquido branco e refrescante emitido 

das mangueiras dos homens-bombeiros que, propositadamente revestidos de branco, saem 

por todo o interior gástrico espalhando o que vai ser a solução do problema. Não 

precisamos de palavras nesse contexto, principalmente porque o vídeo não está em Língua 

Portuguesa, para sentirmos o prazer oriundo dessa experiência visual. A imagem fala por si 

mesma e dá a possibilidade de qualquer um ver e entendê-la, compartilhando assim a 

sensação mostrada pela propaganda. 

Se fôssemos apresentar o produto Gaviscon, através da linguagem verbal por meio 

do texto a seguir, teríamos um grau maior de dificuldade de nosso aluno- leitor. 
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Gaviscon Menta
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do Produto 

 

Indicação terapêutica do Gaviscon Menta 

Gaviscon é indicado para tratar os sintomas de refluxo gastro-

esofágico, como regurgitação ácida, azia e indigestão. Tais 

sintomas podem ocorrer após as refeições, durante a gravidez, 

ou em pacientes com sintomas relacionados com esofagite 

(inflamação do esófago). 

 

Informações adicionais do Gaviscon Menta 

Gaviscon Menta  faz parte do grupo de medicamentos 

supressores do refluxo. Gaviscon Menta forma uma camada 

protetora sobre os conteúdos do estômago, impedindo que o 

ácido estomacal saía para o esófago, prevenindo assim a dor e 

desconforto no esôfago. 

 

Composição do Gaviscon Menta 

10 mL de Gaviscon são compostos de: 

Alginato de sódio - 500mg 

Bicarbonato de sódio - 267mg 

Carbonato de cálcio - 160mg. 

 

Contra-indicação do Gaviscon Menta 

Gaviscon é composto de para-hidroxibenzoato de metilo e de 

propilo. tais substâncias podem posteriormente causar reações 

alérgicas. 

 

Posologia de Gaviscon Menta 

Adultos,  idosos e crianças com mais de 12 anos:  Tome 10 a 

20ml depois das refeições e quando for deitar, poderá tomar 

Gaviscon até 4 vezes ao dia. 

                                                
9 GAVISCON. Bula. http://www.netfarma.com.br/medicamentos/produto/16821/gaviscon-suspensao 
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Crianças com menos de 12 anos: Tomar apenas com indicação 

médica. 

 

Apresentação de Gaviscon Menta: 

Embalagem de 150ml. 

 

Essa dificuldade ocorreria devido à apresentação do texto verbal estar na estrutura 

de bula, pois traz vários vocábulos pertencentes à linguagem técnica da Medicina (gastro-

esofágico, supressores do refluxo, Alginato de sódio - 500mg; Bicarbonato de sódio - 

267mg; Carbonato de cálcio - 160mg, para-hidroxibenzoato de metilo; etc.), levando os 

nossos alunos-leitores a terem alguns problemas no reconhecimento desses termos. Para 

eles, a realidade verbal apresentada fica, muitas vezes, fora de sua leitura prática e diária, 

tornando a mensagem difícil de ser entendida. 

 A forma de texto bula mostra-nos que se o leitor não dominar essa linguagem 

técnica, provavelmente, não vai se interessar pelo produto, pois o objetivo deixou de ser 

persuasivo, sendo meramente informativo, não despertando nos consumidores o mesmo 

poder que o vídeo causou a quem o viu no comercial.  

 O aluno-leitor reconhecerá a estrutura verbal – bula - mas não terá condições, em 

alguns casos, de decodificar os termos científicos presentes nela, dificultando a 

interpretação e, por consequência, a sedução imediata pelo produto. 

A perspectiva de globalidade advinda dos textos não verbal e verbal, no contexto 

apresentado através do vídeo e da bula, propõe uma forma de trabalhar diferentemente a 

percepção desses elementos, pois visa à  leitura com  fins interativos que podem atender a 

necessidade de construir um leitor capaz de identificar os elementos da comunicação por 

meio de seus conhecimentos partilhados e vivenciados no seu dia-a-dia. O que queremos 

imbricar é o conhecido (sentido e visualizado no texto não verbal) e o possivelmente 

desconhecido (os termos técnicos  do texto verbal). O que  queremos é mostrar a 

importância e a necessidade de valorizar o não verbal nas leituras da vida.  Quando 

constatamos essa possibilidade, o mundo fica menos partitivo e mais unificado. Essa visão 

de leitura de mundo se torna útil a todos, principalmente, no que se refere às aulas das 

escolas que aderem à conjugação desses textos, podendo  tornar essa prática em uma 

unidade de significação mais próxima da realidade do aluno-leitor.  

O que se quer, assim, é imbricar o conhecido e o possivelmente desconhecido. O 

que se deseja, realmente, é mostrar, também, que as associações aparentemente 

antagônicas, como, por exemplo, textos não verbal e verbal podem  interagir  uma com a 
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outra. Quando se constata essa possibilidade o mundo fica mais global e mais visível ao 

aluno-leitor. Ninguém mais apto e preparado potencialmente para desenvolver esse 

trabalho do que o professor das áreas a que o texto estiver ligado. Ninguém melhor do que 

os professores de História, Geografia, Matemática, Química, Literatura, etc. para  trabalhar 

e conjugar textos não verbais e verbais para promover níveis de globalidade. 

Como já dissemos, muitos de nossos colegas professores  esvaziam suas aulas 

quando retiram as figuras presentes no livro didático, acreditando que essas imagens não 

podem contribuir para um melhor entendimento sobre o assunto estudado. Uma 

reavaliação de prática escolar é necessária aos profissionais das Letras que, muitas vezes, 

“pulam”, nem sempre intencionalmente, o texto não verbal. Ao agir dessa forma, nós, 

professores, perdemos grande espaço para os profissionais da Comunicação, pois eles 

fazem o possível para aproximar o usuário da mensagem com o objetivo de persuadi-los,  

isso porque  perceberam que, em muitos casos, os conteúdos que parecem contrários, na 

verdade, se complementam, figurando o que a Abordagem Global revela - o texto não 

verbal ajuda a entender o texto verbal e vice-versa bem como o texto não literário propicia 

uma melhor interpretação do literário e vice-versa, como já demonstramos anteriormente. 

Vejamos, agora, alguns exemplos que podem ilustrar como o processo de 

compreensão se torna mais acessível se se conjugarmos linguagem verbal e não verbal ao 

invés de separá-las.  

 

Exemplo 1 – Um texto verbal de Química que explica o processo de dissolução 

fracionada tirado de um livro didático: 

 

Dissolução fracionada 

A dissolução fracionada é realizada nas seguintes etapas: 

*Adição de um líquido que dissolva apenas um dos sólidos; 

*Filtração; 

*O filtrado é submetido a aquecimento para eliminar o solvente. 

Observação. 
Segundo o dicionário Aurélio, “a palavra fração significa parte de um todo. O 

verbo fracionar significa, portanto, separar, dividir.” 

A expressão dissolução fracionada origina-se do fato de um sólido sofrer 

dissolução, e o outro, não. Da mesma maneira, a expressão destilação 

fracionada refere-se ao processo no qual o líquido se destila, e o outro, não; a 

expressão liquefação fracionada indica um método em que um gás se 

liquefaz, e o outro, não; e assim por diante. (LEMBO, 2008, p. 19) 
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Ao compreendermos o processo dessa definição, reduzindo a explicação à 

linguagem verbal, torna-se bem mais difícil o entendimento do texto, mas se conjugarmos 

as duas modalidades de texto: verbal e não verbal, utilizando, agora, uma ilustração
10

, a 

realidade de leitura pode se modificar. Vejamos: 

 

Dissolução fracionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa imagem explica como acontece o processo de “Dissolução fracionada”, 

porque por meio das indicações das setas e dos procedimentos a serem seguidos, os alunos 

conseguem visualizar e acompanhar a transformação ocorrida com as substâncias e 

decodificar os conceitos sobre o conteúdo estudado no texto verbal. No primeiro 

recipiente, há uma mistura de ferro e enxofre em pó que precisa ser separada. Nesse 

mesmo local, adiciona-se o sulfeto de carbono, fazendo com que o enxofre se dissolva. 

Filtra-se a mistura, deixando o ferro separado do restante da solução, o que sobra, então, 

são o enxofre e o sulfeto de carbono. Faz-se uma vaporização do sulfeto de carbono,  

resultando, apenas, o enxofre no recipiente. Essa ilustração representa, assim, o  processo 

de dissolução fracionada.  

É óbvio que esses questionamentos que estamos realizando servem para aqueles 

professores que julgam importante promover a compreensão de sentido e que sabem que é 

essa uma das funções da escola. Conjugar ao invés de reduzir é com certeza um caminho 

valioso para promover a interação na leitura. 

 

 

 

                                                
10https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=

Dissolu%C3%A7%C3%A3o+fracionada. Disolução fracionada. 
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Exemplo 2 – História. 

O estudo do conteúdo  “O trabalho do Historiador”  poderia ser introduzido nas 

aulas de História por meio do filme “O príncipe do Egito” (1998)
 11

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou por meio da ilustração.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O filme retrata situações que aconteceram cerca de 1.200 anos antes de Cristo, ou 

seja, há mais de 3.000 anos. 

                                                
11 http://www.youtube.com/watch?v=dOyV2OueB2k.  Príncipe do Egito –Vídeo 3  no CD. 
12.https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q

=imagem+do+filme+O+Pr%C3%ADncipe+do+Egito+de+1998. O Príncipe do Edito, 1998 

http://www.youtube.com/watch?v=dOyV2OueB2k
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O recorte da imagem retrata uma cena do filme que mostra como as pessoas estão 

vestidas, o que elas estão fazendo, quais as características das construções que aparecem na 

tela e revela também a pessoa sentada no trono. O interessante é que os produtores do 

filme não viveram no Egito Antigo, mas através do trabalho dos historiadores, puderam 

recriar o cotidiano daquela época. Assim, a importância e o papel que o Historiador 

desenvolve podem ser vivenciados, explicados e entendidos na utilização de textos não 

verbais, principalmente no filme, que revela os personagens, as ações e a História através 

de ações  priorizadas pelos meios visual e cinematográfico. 

Sem o filme e a imagem, o aluno-leitor só teria acesso à definição da palavra 

Historiador, perdendo uma gama de informações visuais valiosas que poderiam ajudar a 

decifrar o conceito apresentado pelo professor. Eis o texto verbal do livro didático: 

 

Os historiadores pesquisam, organizam e interpretam vestígios deixados 

pelas sociedades do passado. Registros escritos, como jornais, cartas, códigos 

de leis, inquéritos policiais, livros, diários e inscrições (textos gravados em 

pedra ou cerâmica), são as principais pistas usadas em seu trabalho. No 

entanto, não são as únicas. Utensílios domésticos, obras de arte, fotografias, 

roupas relatos orais e construções também são utilizados, pois contêm 

informações importantes sobre a época ou a sociedade em que foram 

produzidas. (BRANDÃO, 2010, p. 103). 

 

Exemplo 3-  Literatura 

Vejamos  outro exemplo, agora na disciplina de Literatura, cujos profissionais da 

área de Letras, também, muitas vezes, acabam por priorizar o texto verbal ao não verbal, 

pois alguns professores pulam ilustrações que revelam movimentos artísticos, históricos e 

culturais. Esse material ilustrativo os ajudaria muito na interpretação dos conceitos 

literários quando vistos conjugados pela Abordagem Global.  

 Observemos como é apresentado o movimento literário “Classicismo” em um livro 

didático por meio do texto  verbal. 

 

Classicismo é o nome que se dá à literatura produzida durante a vigência do 

Renascimento (Século XVI). As pessoas enxergavam a obra de arte como 

manifestação de beleza e harmonia, pois estavam dispostos a resgatar a 

cultura clássica. Esse interesse vinha desde o final do século XIII, na Itália, 

onde os humanistas (escritores e intelectuais) liam e traduziam autores latinos 

e gregos. 

As obras literárias produzidas durante o Renascimento privilegiam as 
seguintes características: 

*Recuperação de temas da Antiguidade Clássica; 

*Perspectiva humanista; 

*Universalidade; 

*Racionalismo. 
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O homem do século XVI se volta para a realidade concreta em sua 

capacidade de transformar e dominar o mundo. O gênero lírico floresce 

durante o Renascimento, mas a poesia épica também é valorizada. 

Durante os séculos XV e XVI, Portugal se tornou muito importante na 

Europa como Estado, povo, língua e cultura.  Fazia-se necessário uma obra 

literária que retratasse todo esse momento de glória. 

O poema épico Os Lusíadas, de Luís de Camões (1525 – 1580), sacia esse 

desejo do povo português, sendo destaque no cenário europeu. Camões, com 

todos os seus conhecimentos: literário, filosófico, histórico, político e 

geográfico, conseguiu com louvor retratar e expressar o Renascimento 

português. (MAIA, 2009, p. 139-143) 
  

 

Se nós, professores, partíssemos do texto não verbal utilizando  a tela "O Parnaso",  

uma obra artística do pintor renascentista, Mantegna (1400), a visualização do tema a ser 

tratado seria muito mais concreto e de maneira a se tornar muito mais compreensível, pois  

conectaríamos de maneira proveitosa a linguagem não verbal à linguagem verbal do texto 

do autor Maia (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O Parnaso (séc. XV), de Andrea Mantegna, obra do Renascimento italiano
13

 

 

Essa tela, "O Parnaso", (séc. XV), representa uma obra da época do Renascimento 

italiano que pode ser  utilizada para explicar  o Classicismo,  nome que se dá à literatura 

produzida durante a vigência desse movimento (século XVI).  

 

                                                
13 Mantegna. O Parnaso. 

https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=o

+pARNASO+DE+mANTEGNA 
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Esse texto não verbal é propício ao estudo porque as pessoas enxergam na obra de 

arte uma forma de manifestação de beleza e harmonia, pois elas estão, sempre, dispostas a 

resgatar a cultura passada. Esse interesse vem desde o final do século XIII, na Itália, onde 

os humanistas (escritores e intelectuais) liam e traduziam autores latinos e gregos. "A tela 

O Parnaso remete a uma das principais características do movimento literário Classicismo:  

prezar pela volta da cultura greco-romana como efeitos artísticos.  

Para melhor explicitar as características pertencentes ao Classicismo, nós, agora, 

vamos seccionar o quadro  ‘O Parnaso’ –  uma montanha da Grécia conhecida há muito 

tempo pela sua mitologia. 

 

1ª.  Observação. Presença de movimento. 

Podemos, primeiramente, perceber que os personagens mitológicos presentes na 

tela de Mantegna representam ações, sentimentos, etc., características próprias do 

movimento literário estudado: o Classicismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apolo e sua lira   A dança das Nove Musas 
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O amor de Vênus e Marte   A proteção do Cupido  

 

Nessas figuras apresentadas, podemos ver Apolo, deus grego,  tocando sua lira para 

celebrar a união das Nove Musas, que simbolizam alegria e harmonia, quando dançam para 

comemorar o amor do casal Vênus e Marte, deuses romanos, sob a  proteção  do Cupido, a 

personificação do amor.  

 

2ª.  Observação. Presença de figuras marcantes na história do Renascimento. 

Agora, podemos ver deuses, pastores, faunos etc., seres que tinham caráter 

universal para os moldes clássicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mercúrio (fauno)
 
     Pégaso (cavalo alado)             Vulcano (deus)         
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Como o ideal do Renascimento era atingir a universalidade, os clássicos se valeram 

dessas entidades mitológicas que passaram a coexistir com a tradição cristã e monoteísta 

da Idade Média como forma de divulgar os padrões do homem como centro do universo. 

 

3ª. Observação. Meio ambiente. 

As cores, os personagens, o ambiente, as ações, visualizadas nos recortes, aqui 

apresentados, podem revelar o valor da mitologia como característica fundamental 

divulgada na época clássica, valorizando a vida terrena juntamente com a natureza e a 

aventura. Essa concepção decorre do antropocentrismo (homem) renascentista, que se opõe 

ao teocentrismo (Deus) medieval - (Homem x Deus e Era Clássica x Idade Média). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        A Natureza – o ambiente       A combinação de cores quentes e frias 

 

O uso de cores quentes (vermelho e amarelo) pode excitar e revelar movimentos à 

tela e o de cores frias (azul e verde)  pode, também, harmonizar a natureza, já que serve de  

pano de fundo para o ambiente e para as ações, cujo objetivo é o de poder representar as 

aventuras dos personagens. O racionalismo que advém do amor divino x carnal conjuga o 

todo simétrico do quadro, na observação, assim, dos valores  propagados à época do 

Classicismo: o predomínio da razão. 

Ao se analisar um quadro desse tipo na aula de Literatura, conseguimos levar aos 

nossos alunos-leitores a conjugação de textos não verbal e verbal, pois revelamos um 

pouco a história implícita existente na tela apresentada. Imbricamos a Arte aos conceitos 

teóricos do livro, que por vezes são, apenas,  os estudados. 

Quando temos a possibilidade de usar essa imbricação de texto não verbal e texto 

verbal, através dos exemplos apresentados, desmistificamos a responsabilidade de um 
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trabalho com leitura ser atribuído somente ao professor de Língua Portuguesa. Silva (2010, 

p. 36), em seu capítulo “Juntando forças: uma proposta”,  retrata essa situação ao mostrar 

que os professores de todas as áreas podem e devem ser responsáveis pelo ensino de 

leitura, visando aos objetivos próprios de cada disciplina, pois há aspectos fora do texto 

que determinam a sua produção e que, se explicados para o aluno-leitor, poderão propiciar-

lhe uma melhor compreensão.  

Nessa realidade de imbricação / conjugação, fica um novo propósito aos 

professores de todas as disciplinas: juntemos nossas forças para que o objetivo possa ser 

alcançado; dividamos nossa responsabilidade; busquemos um trabalho interdisciplinar. Ao 

aproveitar a conjugação de nossas áreas, partindo do texto não verbal para o verbal e vice-

versa, alcançaremos a globalidade do entendimento de muitos dos textos estudados. Que 

isso não seja uma prática exclusiva dos profissionais do meio midiático e artístico. 

 

3º. Aspecto conjugacional da Abordagem Global – Intertextualidade e 

Intertextualização (resgate - projeção; objetividade - subjetividade). 

 

Continuando a apresentar os aspectos conjugacionais da linguagem, nessa última 

etapa do primeiro capítulo de nosso trabalho, trataremos da possibilidade de combinar dois 

processos: a Intertextualidade e a Intertextualização. 

Antes de delinearmos os conceitos de Intertextualidade e Intertextualização, 

precisamos fazer referência, primeiramente, a definição de texto que vislumbramos nesse 

aspecto conjugacional.  Assim, apresenta-se “o texto como lugar de constituição e de 

interação de sujeitos sociais, como evento, portanto, em que convergem ações linguísticas, 

cognitivas e sociais”. (BEAUGRANDE, 1985). Ações essas que constroem as múltiplas 

propostas de sentido através das escolhas operadas pelo autor e pelo leitor entre as 

inúmeras possibilidades de organização que cada língua pode oferecer. 

Dessa forma, temos possibilidade, agora, de delimitar um conceito de 

Intertextualidade, na qual podemos dizer da existência de relações de sentidos que se 

estabelecem entre o que um texto diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, ou  entre o que 

ele diz e o que os outros textos também dizem. Nessa perspectiva, observamos que cabe ao 

professor mostrar ao aluno-leitor que um texto possui relações com outros textos e que não 

há “pureza textual”, revelando que: 
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O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente 

neste ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o 

posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo.  (BAKHTIN, 

1986, 162) 

 

Neste fragmento de Bakhtin (1986) conceituamos, portanto, Intertextualidade como 

a ação de que um texto (enunciado) não existe e nem pode ser avaliado e compreendido 

separadamente, já que ele está sempre em diálogo com outros textos. Isso acorre porque 

todo texto revela uma relação radical de seu interior com seu exterior. Assim, fazem parte 

de um texto outros textos que podem lhe dar origem,  predeterminar,  dialogar e que, 

também,  podem retomar ou  se opor a ele. 

Muitas vezes, observamos que alguns textos apresentam-se como obscuros e 

ambíguos, porque não há uma unidade maior de interpretação que possibilite iluminar as 

ideias obscuras e desfazer as ambiguidades. Nesses casos, o aluno-leitor pode até formular 

hipóteses de leitura, porém o problema surge quando as pistas apresentadas a ele são 

insuficientes. O que fazer quando essas hipóteses não pertencem aos conhecimentos 

prévios e de mundo necessários a um bom desempenho do significado dos textos? Esse 

questionamento surge porque nem sempre a escola, representada pelo professor, consegue 

trabalhar em seu sentido pleno a leitura intertextual. A prática mostra que é ainda o autor 

quem comete e pratica a ação de estabelecer relações entre textos e ao aluno-leitor cabe, 

apenas, a responsabilidade de resgatar essas relações de maneira superficial, e que, quando 

ele não tem condições de fazer esse feedback, a interpretação dos textos apresenta-se 

deficiente. 

  Esse tipo de prática é bem corrente nas escolas, pois ao se trabalhar a 

intertextualidade, esta é mostrada, apenas, como simples citação de forma explícita (literal) 

ou implícita (nas entrelinhas), revelando o seu significado de maneira singular e única. 

Afirmamos, aqui, que o nosso trabalho não vem abordar o intertexto de forma mais 

simplificada. A posteriori, mostraremos o nosso objetivo real: o de uma visão mais 

polissêmica cujo modelo trabalha a relação entre os textos, projetando-os de forma a 

ressignificá-los.  

Dessa forma, o que embasa, então, a nossa proposta de conjugação da díade: 

intextextualidade / intertextualização; resgate / projeção? 

 Do ponto de vista psicológico-analítico o Arquétipo do Mestre-Aprendiz, tratado 

por Byington (2003), discorre sobre um modelo que coordena a elaboração dos símbolos 
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estruturantes que veiculam o conhecimento na relação professor-aluno cujo processo de 

relacionamento inclui bipolaridades, isto é, possui contrastes entre o bom / mau; o bem / 

mal; construtivo / destrutivo; belo / feio etc. Dentre essas inúmeras polaridades, podemos 

encontrar as dualidades: agente / receptor ; ativo / passivo na relação; Narciso / Eco
14

; 

objetivo / subjetivo dentro do processo de uma elaboração simbólica.  

 Na verdade, é um tipo de arquétipo retratando os modelos Professor / Aluno; 

Mestre / Aprendiz. É o Professor / Mestre que se apresenta como agente, aquele que sabe e 

transmite o conhecimento, e é o Aluno / Discípulo, que recebe esse conhecimento de forma 

passiva ou como um mero receptor. Nesse caso, ele é uma espécie de porta-voz cuja tarefa 

principal é dizer o que um outro já disse. 

 A partir dessa realidade, os alunos acabam se sentindo leitores incapazes porque a 

escola propaga a ideia de que saber ler é saber, apenas, decodificar. É dizer com respostas 

únicas o que o professor perguntou sobre um enunciado. É trabalhar com o significado por 

partes. Na verdade, o que se espera, aqui, é trabalhar com o todo, o global, porque o 

sentido está no contexto, no leitor, em outros textos, em nossas experiências de vida e até 

na nossa imaginação, saindo do resgate para a projeção; do passivo para o ativo; do 

objetivo para o subjetivo; da intertextualidade para a intertextualização. 

Passemos para o exemplo de intertextualidade / intertextualização que percorre um 

caminho que vai da arte midiática, através do comercial “PortoVias ”
 15

, um serviço de 

monitoramento de trânsito em tempo real, ao texto bíblico que narra a  passagem em que 

Moisés abre o Mar Vermelho. 

O texto que apresentaremos, aqui, é retirado de uma propaganda do serviço 

PortoVias Seguro Auto que proporciona ao leitor a percepção de facilidade oferecida pelo 

produto anunciado nesse texto,  potencialmente visual e apelativa para  quem  assiste a ela, 

pessoas que precisam de soluções rápidas para problemas comuns do dia-a-dia.  

 

 

 

                                                
14 Narciso era filho do deus-rio Cephisus e da ninfa Liriope, e era um jovem de extrema beleza. Porém,à 

despeito da cobiça que despertava nas ninfas e donzelas, Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado 

ninguém que julgasse merecedora do seu amor. E foi justamente este desprezo que devotava às jovens a sua 

perdição. Segundo a mitologia existia uma ninfa bela e graciosa tão jovem quanto Narciso,chamada Eco e 

que amava o rapaz em vão. A beleza de Narciso era tão incomparável que ele pensava que era semelhante a 

um deus, comparável à beleza de Dionísio e Apolo. Como resultado disso, Narciso rejeitou a afeição de Eco 

até que esta, desesperada, definhou, deixando apenas um sussurro débil e melancólico. 

 
15 https://www.youtube.com/watch?v=lF695cBEH3Q. PortoVias . Vídeo 04  no CD. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADsio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://www.youtube.com/watch?v=lF695cBEH3Q
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PortoVias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O vídeo nos mostra a seguinte narrativa: um homem está em seu carro, preso em 

um trânsito engarrafado, possivelmente nessas vias expressas dos grandes centros urbanos, 

sem possibilidade alguma de resolver o problema rapidamente, pois todos os motoristas 

estavam parados na mesma situação. Já desanimado, ele pede: “-Alguém me ajuda, vai!” 

Eis que de repente surge ao lado do carro dele um senhor de idade avançada, barba branca 

e comprida, roupas de estilo  antigo e com um cajado na mão, aparentando ser uma pessoa 

bem descontraída. O rapaz espantado exclama: “-Moises!” O homem com as mãos bem 

esticadas vai abrindo o trânsito, afastando os carros para o lado esquerdo e o lado direito, 

deixando o meio livre para que o homem pudesse seguir o seu caminho. Aliviado ele 

exclama: “Ôpa!” 

 Após essa parte do diálogo, o narrador do comercial chama a atenção para o 

funcionamento do serviço prestado pela empresa: “Para fugir do trânsito não tem milagre 

assim, tem PortoVias. No computador e no celular. Você traça e compara os seus caminhos 

para ver qual é o mais rápido. Um benefício de Porto Seguro Auto para segurados e não 

segurados”. Nessa passagem, aparecem, no vídeo, imagens de um computador e de um 

celular, onde se podem visualizar mapas e trajetos, revelando a rapidez do serviço, além de 

indicar o endereço eletrônico (www.portovias.com.br) que informa como conseguir o 

http://www.portovias.com.br/
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produto divulgado, realçando, ainda, que é um serviço gratuito, já que basta, apenas, baixar 

o aplicativo para os aparelhos eletrônicos. 

 Voltando ao contexto de fala, o rapaz diz a Moisés: “-Valeu, pelo milagre, hein!”. 

Moisés responde em tom irônico: “-Milagre nada, PortoVias.” O rapaz segue seu caminho 

tranquilamente e Moisés, em tom piadístico, diz: “-Quer tirar onda daquele colega que 

sempre chega atrasado e coloca a culpa no trânsito? Coloca esse vídeo no mural dele e 

quem sabe ele se toca.” 

 Sabemos, teoricamente, que existe um  texto, em princípio, que é eleito como texto 

fundador, no qual os outros se inspiram e se fundamentam de forma a corroborar ou 

contradizer o assunto tratado no primeiro. Nessa propaganda, há uma intertextualidade 

visível com a passagem bíblica – “Moisés abre o Mar Vermelho”, transcrito aqui. 

 

16-E tu levantas a tua vara, estendes a tua mão sobre o mar e fere-o, para que 

os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. 

21-Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento 

impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite. E pôs o mar a seco. As 

águas dividiram-se. 

22-E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas 

formavam uma muralha à direita e à esquerda. (BÍBLIA AVE MARIA. 

Êxodo, Cap. 14: 16; 21 e 22) 

 

  

Percebemos que a propaganda revela um valor subjetivo ao texto apresentado em 

forma de comercial à medida  que há uma inversão de valores, pois o referencial foge dos 

padrões do sagrado (do impossível) para a esfera de mudança de sentido profano 

(possível).  

A propaganda apresenta um deslocamento ideológico, permitindo a variação 

polissêmica de intertextualidade, criando, assim,  uma terceira interpretação. O que no 

texto bíblico é apresentado como poder supremo e difícil de ser resolvido sem que 

houvesse um milagre realizado por um ser superior; na propaganda, percebemos que esta 

verdade pode ser modificada, porque o sentido migra desse contexto abstrato para o 

concreto, através da possibilidade de uma empresa possuir pessoas reais, com condições 

palpáveis de construir e oferecer um serviço que solucione o problema sem precisar de 

milagre, utilizando  consultas rápidas a corredores e rodovias, já que esse serviço propicia 

ao motorista visualizar as condições gerais do trânsito nos mapas, gravando os principais 

trajetos do seu dia a dia para identificar qual o caminho mais fácil a seguir.           
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Quando a propaganda cria a dúvida no texto sagrado, colocando o ser humano no 

mesmo patamar do Senhor Supremo, migrando do sagrado para o profano; do sério para o 

irônico; do abstrato para o concreto, observamos um ato de intertextualização. O autor, 

nesse caso, consegue transcender do contexto inicial do texto para novas significações. 

Essa mudança de ação  é percebida na propaganda quando  Moisés aparece no asfalto e não 

no mar deslocando o ambiente inicial do texto que serviu como referência primeira. Assim, 

Silva (2011)  define Intertextualização: “A essa ação de produzir relações entre textos por 

parte do leitor como sujeito ativo vamos dar o nome de INTERTEXTUALIZAÇÃO. 

Mudança de significado, através do sufixo “dade” =  estado / IntertextualiDADE  para o 

sufixo “ação” = movimento IntertextualizAÇÃO”.  

 Nesse novo caminho veiculado pela propaganda do PortoVias, podemos verificar 

uma diferente forma de diálogo entre os textos, pois eles seguem polos contrários ao do 

sentido inicial.  A propaganda projeta um novo significado no texto da Sagrada Escritura: 

criatividade, concretude e informação. Essa forma de entrelaçar os textos, que projeta 

sentidos, onde o leitor passa a autor, denominada, aqui, de Intertextualização, mescla 

mundos aparentemente iguais, em opostos, através do uso do deslocamento ideológico, 

possibilita, também, despir o autor-leitor de uma passividade que o acompanha ao longo de 

muitos anos, tornando-o, assim, um leitor sujeito de sua história. 
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CAPÍTULO II 
 

2 UM CONTRAPONTO ENTRE AS CAPACIDADES DA COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA E O PROTÓTIPO DO LEITOR MADURO DE HOSENFELD 

(1977): migrando do restritivamente linguístico para globalmente comunicativo 

 

2.1-Como migrar do restritivamente linguístico para o globalmente comunicativo?  

 

Ao longo de nossa vivência docente, podemos constatar que várias afirmações são 

feitas, frequentemente, com referência ao baixo desempenho do estudante em relação à 

leitura de textos em língua materna na escola. Essas afirmações estão vinculadas, de certa 

forma, à observação do conteúdo final que o aluno produz, isto é, como o aluno 

compreende o texto, manifestando seu relato ou sua resposta por escrito sobre algum 

assunto lido cujo  foco da análise está no resultado. 

O ensino de leitura em língua materna deveria, assim, pressupor um 

redimensionamento do conceito de linguagem que poderia passar a ser um objeto 

constituído de várias camadas estratégicas diferentes, saindo das perspectivas do trabalho 

metodológico em ensino de leitura baseadas único e exclusivamente no linguístico. 

Podemos identificar que é na conjugação de outros aspectos (saberes, questões e 

disciplinas não puramente linguísticos) como parte integrante da linguagem que a 

Linguística Aplicada, em seus ideais interativos, atinge o objetivo da amplificação 

discursiva. A vantagem disso decorre da possibilidade de identificar e avaliar as estratégias 

utilizadas pelo aluno na leitura. Cremos ter sido a partir disso que  Hosenfeld (1977) 

elaborou um protótipo de leitor maduro em que claramente se evidencia a conjugação de 

aspectos não meramente linguísticos utilizados na compreensão de textos. Através desse 

protótipo podemos perceber que rumamos para uma visão mais globalizada na busca de 

caminhos descritivos, explicativos e críticos para o complexo fenômeno da linguagem e, 

consequentemente, da leitura eficaz. 

Essa nova possibilidade de leitura promove  um deslocamento sobre o processo de 

compreensão de texto que parte da competência linguística para a competência 

comunicativa. Esse deslocamento promove um nível de interação na leitura de textos que 

pode fazer com que o leitor se torne um sujeito mais ativo e possa intervir diretamente  na 

produção de leitura dos  discursos em geral. 
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Dessa mesma forma, o modelo interacionista dos linguistas, que aderem a 

Abordagem Global, propõe também uma mesma espécie de deslocamento e o faz, 

sugerindo que o leitor deve aproveitar ao máximo a previsibilidade que um texto pode 

oferecer, usando para isso o seu conhecimento prévio do assunto e sua percepção de dados 

mais imediatos de sua significação. Orlandi (2000) diz que “a leitura é uma questão de 

natureza, de  condições, de modos de relação, de trabalho, de produção de sentidos, em 

uma palavra: de historicidade.” Partindo desse conceito, percebemos que o leitor põe em 

ação seus processos mentais e busca em sua memória imediata, intermediária e até 

profunda, se houver momento propício para isso, tudo que possa contribuir para a 

compreensão do assunto do texto, da língua e das situações vividas no contexto. 

Esse processo de amplificação da linguagem consiste, então, na aquisição 

progressiva da competência comunicativa que complementa necessariamente a 

competência linguística do aluno-leitor. O que queremos dizer é que, ao vermos a 

linguagem como um objeto amplificado, não poderemos mais nos ater aos resultados das 

pesquisas baseados em dados apenas quantitativos que valorizam a oração ou a frase como 

unidades de estudo. Agora, os estudos vêm procurando evidenciar uma maior preocupação 

com o texto enquanto um todo significativo e uma visão de leitura enquanto processo. 

O que se deseja é criar um conjunto de atitudes leiturísticas que levem o leitor a 

saber utilizar os variados modos de leitura de acordo com os textos apresentados ao longo 

desse processo. Esse leitor seria capaz, assim, de se ajustar ao tipo de leitura que deve 

adotar para atingir os níveis de compreensão do texto. 

 

2.2-Nesta seção, procederemos ao estabelecimento de um cotejo entre os dois 

arcabouços teóricos já mencionados na seção anterior, que têm em comum a visão da 

linguagem como fenômeno amplificado, que só se torna evento quando extrapola o 

restritivamente linguístico e tenta tanger o globalmente comunicativo. Esses dois 

arcabouços são a Abordagem Global e o protótipo de leitor maduro de Hosenfeld 

(1977). 

Para melhor visibilidade, objetivamos fazer este contraponto através de um 

esquema. Esse esquema se constituirá de duas colunas: na da esquerda, arrolaremos as 

cinco capacidades da competência comunicativa segundo Coste (1978) que depois serão 

uma a uma devidamente explicadas; e na da direita, listaremos as 10 estratégias de leitor 

maduro segundo Hosenfeld  que também serão devidamente explicadas no cotejo que 

estabeleceremos de forma desenvolvida  a posteriori. 
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            COSTE                                   HOSENFELD 

05 componentes da 10 estratégias do leitor maduro 

Competência Comunicativa 

 

Capacidade LINGUÍSTICA – Saberes   *Identificação da categoria  

e habilidades relativos aos constituintes   gramatical da palavra; 

e ao funcionamento da língua enquanto   *Utilização do dicionário 

sistema que permite realizar enunciados.   como último recurso;  

        *Adivinhação  do significado 

        das palavras a partir do con- 

        texto. 

          

 

 

Capacidade TEXTUAL – Saberes e ha-   *Leituras em grandes 

bilidades relativos e às mensagens en-   blocos; 

quanto sequências organizadas de     *Uso de fonte de   

enunciados.       informações variadas como 

        ilustração, gráficos, etc.; 

        *Inferências a partir do 

        título, subtítulo, etc.. 

 

         

 

Capacidade REFERENCIAL –Saberes   *Inferências a partir do 

e habilidades relativos a domínios de   título, subtítulo, etc.; 

experiência e de conhecimento.     *Adivinhação do significado 

        das palavras a partir do con- 

        texto; 

        *Conhecimento de mundo  

        para  chegar ao significado; 

        *Utilização do dicionário 

        como último recurso.  

 

 

 

 

Capacidade RELACIONAL – Saberes   *Avaliação das próprias adi- 

e habilidades relativos às rotinas, estra-   vinhações; 

tégias, regulamentos de trocas interpes-   *Conceito positivo de si en- 

soais em função das posições, papéis e   quanto leitor. 

intenções dos participantes. 
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Capacidade SITUACIONAL – Saberes    

e habilidades relativos a vários outros   *A retenção do significado 

fatores que podem afetar, numa comu-   do texto enquanto lê; 

nidade e em circunstâncias dadas, as    *Conceito positivo de si en- 

escolhas operadas pelos usuários da    quanto leitor. 

linguagem.  

 

Se observarmos com melhor atenção, perceberemos que as capacidades da 

Competência Comunicativa podem ser cotejadas com as estratégias de leitor maduro de 

Hosenfeld já que ambas extrapolam o restritivamente linguístico e tangem o globalmente 

comunicativo. Sabemos, e o fazemos propositalmente, que vimos insistindo nesta 

transterritorialização metodológica do restritivamente linguístico para o globalmente 

comunicativo, pois isso, ao nosso ver, é a pedra de toque que guiará todas as nossas 

propostas práticas para a realização de uma leitura interativa.  

Buscamos dar mais organicidade à apresentação desse esquema, valendo-nos do 

conteúdo das oficinas apresentadas no capítulo I, pois, assim, tornaremos esses conceitos 

mais concretos e, ao mesmo tempo, revelaremos como esta parte teórica iluminou a análise 

dos nossos exemplos ilustrativos. 

Ao começarmos a observar as duas capacidades Linguística e Referencial, 

poderemos perceber que uma mesma estratégia de leitor maduro pode transitar tanto em 

uma capacidade quanto noutra. Abaixo, transcreveremos primeiro a definição da 

capacidade para logo em seguida, recorrendo aos exemplos práticos do Capítulo I da tese, 

irmos mostrando como cada capacidade se articula com o protótipo de leitor maduro de 

Hosenfeld. 

 

1)Um componente de capacidade LINGUÍSTICA constitui saberes e 

habilidades relativos aos constituintes e ao funcionamento da língua 

enquanto sistema linguístico que permite realizar enunciados. 

 

 

2)Um componente de capacidade REFERENCIAL constitui saberes e 

habilidades relacionados a domínios de experiência e de 

conhecimentos 

 

 

Nessas duas capacidades, para mostrar que uma mesma estratégia pode estar 

contida nas duas, utilizamos o exemplo de Texto Literário / Texto não Literário “Receita 
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de Felicidade
16

” e “Receita de pavê de bis branco e preto
17

”. Para entender os textos 

mencionados, o aluno-leitor deverá no que tange à capacidade linguística: 

 

a) identificar a categoria gramatical das palavras, por exemplo:  

*o aluno-leitor identificará que existem, nos dois textos, verbos que estão no modo 

imperativo com a função de dar comandos para o preparo das receitas; 

*o aluno-leitor identificará, também, que existem palavras (substantivos abstratos) 

no texto “Receita de Felicidade” dando um sentido mais conotativo ao texto, levando-o a 

perceber  que se trata de um texto literário através do contraponto com as palavras 

(substantivos concretos) do texto “Receita de pavê de bis branco e preto” presentes nos 

ingredientes característicos de um texto não literário do gênero Receita; 

*o aluno-leitor perceberá que existe a presença do sufixo (inho), representante do 

diminutivo, mas que no texto “Receita de Felicidade” esse morfema afere um sentido 

afetivo às palavras diferentemente do sentido real de grau diminutivo. 

 

b)utilizar o dicionário como sendo o último recurso para o entendimento do texto, por 

exemplo: 

*o aluno-leitor concluirá que o significado aproximado de palavras presentes no 

texto literário pode ser inferido através do conhecimento que ele, aluno-leitor, tem do 

modelo de texto não literário - Receita. 

 

c) adivinhar o significado das palavras a partir do contexto exofórico, por exemplo: 

*o aluno-leitor reconhecerá que o léxico que forma os dois textos “Receita de 

Felicidade” e “Receita de pavê de bis branco e preto” é de fácil compreensão  devido ao 

uso contínuo das palavras em seu contexto diário; 

*o aluno-leitor compreenderá que as metáforas existentes no texto literário “Receita 

de Felicidade” podem ser entendidas por meio de exemplos imaginários construídos no 

cotidiano das pessoas: “Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer/ Com o eterno 

brilho da esperança”, “Peça  emprestada  a  ternura de um casal /E a luz da estrada dos que 

amam pra valer”, “Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental /E um sonho sempre pode 

acontecer”. 

                                                
16 http://www.vagalume.com.br/toquinho/receita-de-felicidade.html. 
17 http://www.receitasecia.com/receita/doces/5248/pavaa-de-bis-branco-e-preto.html.  
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Já no que tange à capacidade referencial, o aluno-leitor deverá: 

 

d) inferir aspectos relacionados ao assunto a partir do título, subtítulo, etc., por exemplo: 

*o aluno-leitor perceberá de imediato que os títulos: “Receita de Felicidade” e 

“Receita de pavê de bis branco e preto” e os subtítulos: Ingredientes, Modo de preparo, 

Quantidade e Porção são elementos pontuais estruturantes na identificação do gênero 

textual - Receita.  

 

e)utilizar o conhecimento de mundo existente na memória para poder chegar ao significado 

do texto, por exemplo: 

*o aluno-leitor  lerá o texto literário “Receita de Felicidade” e deverá conseguir 

captar do que se trata, pois faz uso de seu conhecimento prévio do texto não literário  

através do esquema  - Receita - para facilitar o entendimento da organização das ideias no 

texto da canção. 

 

Continuando o nosso cotejo, a terceira capacidade a ser apresentada, a Textual, 

mostra-nos saberes que se referem à estrutura e à ordem das informações que conferem 

coerência aos textos e aos fenômenos de coesão que compõem a tessitura entre as partes 

desse mesmo texto. 

 

3)Um componente de capacidade TEXTUAL constitui saberes e 

habilidades relativos aos discursos e às mensagens enquanto 

sequências organizadas de enunciados (disposição e encadeamentos 

transfrásticos); retórica e manifestação enunciativa da argumentação. 

 

 

Utilizamos, agora, para ilustrar essa capacidade o exemplo de Texto Verbal / Texto 

não Verbal  “Conceito de Dissolução Fracionada
18

” e a ilustração desse conceito
19

. Para 

entender os textos mencionados, o aluno-leitor deverá: 

 

                                                
18https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=

Dissolu%C3%A7%C3%A3o+fracionada. Disolução fracionada. 

 
19 LEMBO; CAMARGO; USBERCO (Orgs), 2008 

(Org).https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667

&q=Dissolu%C3%A7%C3%A3o+fracionada 
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a)fazer leituras de  textos em grandes blocos, por exemplo: 

*o aluno-leitor conseguirá abstrair a partir da percepção holística (grandes blocos) 

da ilustração o complicado conceito de Dissolução fracionada apresentado no texto verbal. 

 

b)usar de fonte de informações variadas como ilustração, gráficos, etc., por exemplo: 

*o aluno-leitor perceberá através da ilustração “Dissolução Fracionada” que há 

comandos por meio de setas, que há o uso de recipientes e que há, também, a 

demonstração visual de como acontece o processo de dissolução de um composto, 

seguindo a ordem coesiva sugerida pela figura, facilitando, assim, a compreensão do texto 

verbal; 

*o aluno-leitor conseguirá identificar os utensílios (objetos) e os conteúdos 

(elementos químicos) da ilustração que podem indicar os constituintes necessários para que 

ocorra a dissolução, tornando, dessa forma, mais concreto e objetivo o conceito Dissolução 

fracionada. 

 

c)inferir a partir do título, subtítulo, etc. presentes na ilustração aspectos do conceito 

científico veiculado no texto escrito, por exemplo: 

*o aluno-leitor identificará que o significado dos termos adicionar, filtrar e separar 

presentes na ilustração pode direcionar para a compreensão da linguagem científica do 

conteúdo “Dissolução Fracionada”; 

*o aluno-leitor a partir do título “Dissolução Fracionada” poderá perceber, através 

dos procedimentos e elementos encontrados na ilustração, que o assunto pertence à 

Química. 

 

Ao finalizar o nosso cotejo, vimos que as duas últimas capacidades Relacional e 

Situacional mostram algumas semelhanças em seus relativos saberes, pois ambas 

trabalham com componentes pragmáticos da enunciação, a saber: relação entre locutor e 

alocutário, as rotinas de trocas interpessoais, contextos de uso, proteção de face,  etc., por 

isso trataremos das duas simultaneamente. Além disso, esses saberes, por poderem ser não 

dominados pelo aluno-leitor, o professor, como um dos sujeitos da leitura na escola, terá 

que fazer uma participação especial criando “eiras e beiras” para que o processo de 

compreensão se instaure.  
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4)Um componente de capacidade RELACIONAL constitui saberes e 

habilidades relativas às rotinas, estratégias, regulamentos de trocas 

interpessoais em função das posições, papéis e intenções dos 

participantes 

 

 

5)Um componente de capacidade SITUACIONAL constitui saberes e 

habilidades relativos a vários outros fatores que podem afetar, numa 

comunidade e em circunstâncias dadas, as escolhas operadas pelos 

usuários da linguagem. 

         

 

Para exemplificar essas duas capacidades - Relacional e Situacional – usaremos  os 

textos trabalhados na conjugação  Intertextualidade / Intertextualização  “Moisés abre o 

Mar Vermelho”
 20

  e o vídeo com a propaganda do serviço de trânsito “PortoVias”
21

.  Para 

entender os textos mencionados, o aluno- leitor deverá: 

 

a)avaliar as  próprias adivinhações, por exemplo: 

*o aluno-leitor poderá reconhecer a relação dialógica entre os dois textos e fazer 

uma relação com as suas experiências cotidianas no trânsito. Caso o aluno não o faça, o 

professor poderá mostrar o texto primevo em que o outro a ser compreendido se baseia, 

pois é importante chamar atenção para o fato de que a Abordagem Global não deseja um 

leitor pronto e já capaz de realizar todas as atividades no processo leiturístico, por isso o 

professor, em relação a esses saberes ligados às capacidades relacional e Situacional, terá 

papel de destaque. 

*o aluno-leitor  poderá, também, identificar que houve uma  migração do sentido 

inicial do texto “Moisés abre o Mar Vermelho” para um sentido piadístico no texto 

“PortoVias” sem que a mensagem deste  confira à propaganda um julgamento negativo. 

Caso o aluno não perceba essa típica migração realizada pelo processo dialógico entre 

textos, o professor poderá mostrar que esse é um fenômeno bastante usual. 

 

b)adquirir um conceito positivo de si enquanto leitor, por exemplo: 

*o aluno-leitor poderá, incentivado pelo professor, perceber que no processo de 

intertextualização poderá haver, como já dissemos acima, uma migração de humores de 

sentido. Ao perceber que o texto inspirador lidava com uma espécie de humor “X” que 

migra para uma espécie de humor Y, ele estará dominando uma estratégia de leitura que 

                                                
20 Êxodo, 14: 16; 21-22 
21 https://www.youtube.com/watch?v=lF695cBEH3Q 
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lhe fará trilhar um caminho rumo a um conceito positivo de si enquanto leitor, já que esta 

estratégia poderá ser usada com muita frequência lhe dando um guia para análise 

intertextual. Temos percebido que o processo de intertextualidade, ao longo da construção 

dos diálogos discursivos, torna-se produtivo e rentável justamente quando o texto inspirado 

relê o inspirador em uma outra ótica anímica. Assim, o sagrado migra para o profano; o 

imaginário para o real; o passado para o presente; o terror para o terrir; o trágico para o 

satírico; o politicamente correto para o politicamente incorreto; o abstrato para o concreto, 

etc., e vice-versa. 

 

c)reter o significado do texto para se tornar um leitor maduro, por exemplo; 

*o aluno-leitor poderá captar que o significado da propaganda PortoVias objetiva a 

persuasão e que esse tipo de texto usa, propositadamente, a função apelativa para divulgar 

o produto a qual faz referência; 

*o aluno-leitor se tornará capaz de identificar a mudança de papéis entre os 

interlocutores: autor / leitor / autor e,  transpondo essa identificação, ele poderá utilizar 

essa troca em benefício da elaboração dos seus próprios textos; 

 

Ao trabalharmos com as competências da Abordagem Global cotejadas às 

estratégias de leitor maduro, percebemos que ler está longe de ser uma operação de ritmo 

estável para muitos leitores. Faz-se necessário, aqui, conceber a leitura como modulada, 

sempre passível de mudar de relação ou de direção. Essa variação ocorre conforme os 

textos, os leitores, as circunstâncias, o projeto de leitura, a duração do ato de ler e do 

contexto.  

A escolha do ponto de partida da leitura de um determinado texto vai depender  

muito de qual habilidade o aluno-leitor já domina de forma sequencial em seu 

conhecimento de mundo, para, assim, ir atingindo os graus de competência na leitura 

gradativamente, possibilitando-o tornar-se um leitor maduro e, consequentemente, mais 

capaz. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DAS OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUGANDOS 
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3.1 Texto literário e texto não literário podem se conjugar na escola? 
 

Para reforçar o que já foi desenvolvido na parte teórica, faremos uma nota 

explicativa introdutória sobre o objetivo desta oficina. 

 

NOTA EXPLICATIVA 1 

  

O objetivo desta oficina é conjugar linguagem literária com linguagem não literária 

para demonstrar a possibilidade de que uma pode aferir sentido, combinar e explicar a 

outra. O aluno possui diversos contatos com a linguagem não literária fora do meio escolar 

através de usos de gêneros textuais que fazem parte do seu cotidiano como: bula, receita, 

notícia, manual, etc., no entanto, esses textos, mesmo estando presentes na vida dele, não 

são aproveitados por alguns professores, isso  porque esses professores ainda não  

perceberam o quanto a linguagem não literária ajuda na compreensão da  literária. Só é 

possível acontecer esta conjugação quando se pode  usar como base o conhecimento de 

mundo que o aluno traz dessa vivência extraescolar,  “Só é legível o já lido, o que pode 

inscrever-se numa estrutura de entendimento elaborada a partir de uma prática e de um 

reconhecimento de funcionamentos textuais adquiridos pelo contato com longas séries de 

textos.” (VIGNER, 1979. In: GALVES, 2002, p. 32) 

Na oficina Texto Literário e Não Literário, visamos levar o aluno a deduzir, através 

de pistas que trazem significados denotativos, a descoberta do texto literário em questão: 

uma passagem do livro O Pequeno Príncipe. Ao invés de simplesmente apresentar o livro 

para a leitura de forma normatizada, vamos partir de palavras no seu sentido literal com a 

intenção de despertar o interesse dos alunos para desvendar o mistério proposto pela 

oficina. Assim, partiremos da denotação para a conotação, conjugando esses conceitos e 

proporcionando aos alunos  inserirem respostas advindas da memória para a conclusão do 

nome do livro ou não, pois há, como já dissemos anteriormente, a possibilidade de algum 

aluno não conhecer este clássico  literário.  
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Material usado para a oficina: 

 

Uma sequência de palavras e um fragmento de um texto. 

 

Sequência de palavras denotativas. 

 

 

GALINHA    LAÇOS   
  

 
 
TRIGO     MACIEIRA    

 
 
 
TRÊS    CAÇADOR 

 
 

 
 

MENINO                 AMIZADE            
   

 
 

HORAS                        
 
   

 

 

 



65 

 

 

 

 Fragmento do livro O Pequeno Príncipe 

 

Capítulo XXI 

 [...] 

 -Eu estou aqui – disse a voz -, debaixo da macieira ... 

 -Quem és tu?  Perguntou o principezinho. – Tu és  bem bonita ... 

 -Sou uma raposa – disse a raposa. 

 -Vem brincar  comigo – propôs ele. – Estou tão triste ... 

 -Eu não posso brincar contigo – disse a raposa. – Não me cativaram ainda. 

 -Ah! Desculpe – disse o principezinho. 

 [...] 

 -Não – disse o príncipe, - Eu procuro amigos. Que quer dizer “cativar”? 

 -É algo quase sempre esquecido – disse a raposa. – Significa “criar laços” ... 

 -Criar laços? 

 -Exatamente – disse a raposa. – Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também 

não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras 

raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás único no 

mundo. E eu serei para ti única no mundo ... 

 [...] 

 -Por favor ... cativa-me! Disse ela. 

 -Eu até gostaria – disse o principezinho -, mas não tenho muito tempo. Tenho 

amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. 

 -A gente só conhece bem as coisas que cativou – disse a raposa. – Os homens não 

têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como 

não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, 

cativa-me! 

[...] 

Assim o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, 

a raposa disse: 

 -Ah! Eu vou chorar. 

 -A culpa é tua – disse o principezinho. – Eu não queria te fazer mal; mas tu 

quiseste que eu te cativasse ... 
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 -Quis – disse a raposa. 

 -Mas tu vais chorar! – disse ele. 

 -Vou – disse a raposa. 

 -Então, não terás ganhado nada! 

 -Terei, sim – disse a raposa -, por causa da cor do trigo. 

 -Vai rever as rosas. Assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu 

voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. 

 [...] 

 E voltou, então, à raposa: 

 -Adeus... – disse ele. 

 -Adeus – disse a raposa. – Eis meu segredo. É muito simples: só se vê bem 

com o coração. O essencial é invisível aos olhos. (SAINT-EXUPERY, 2009. p. 64-70) 
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Encaminhamento procedural e respostas
22

 dadas ao 

 encaminhamento na oficina : 
 

2.1- Mostrar a sequência de palavras aos alunos do 1º ano do Ensino Médio integrado à 

Informática do Instituto Federal do Sul de Minas – Câmpus Muzambinho; 

 

2.2- Pedir que observem bem o significado de cada palavra; 

 

2.3- Fazer a seguinte pergunta para toda a turma: O que essas palavras separadamente 

e/ou como um todo  representam, levando em consideração a visão de mundo e de leitura 

de vocês?; 

 

2.4- Reportar as respostas dadas pelos alunos; 

 Os alunos, de forma geral, responderam que as palavras representam uma história 

que é contada. 

 

2.5- Fazer a pergunta: O que leva vocês a pensarem que as palavras contextualizam uma 

história? 

 

2.6- Reportar as novas respostas dadas pelos alunos; 

 Alguns disseram que as imagens lembram personagens, lugar, tempo e ideias, 

elementos que compõem uma narrativa. 

 

2.7- Perguntar aos alunos: Que tipo de narrativa essas imagens podem representar? 

 

2.8- Atribuir significado às respostas dadas pelos alunos. 

 De acordo com os alunos, a história pode ser de um livro, de um filme, de uma 

música ou algo afim. 

                                                
22

 Tais respostas serão apresentadas em  relatos sintéticos e objetivos observados por mim no decorrer da 

oficina. 
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2.9- Perguntar: Vocês conseguem imaginar de qual história essas imagens pertencem? 

 

2.10-  Reportar a resposta dos alunos; 

 Determinados alunos, aqueles que leram o livro, fizeram uma associação com  a 

história de “O Pequeno Príncipe”, outros já acharam que se tratava da fábula de Esopo,  “A 

galinha e os ovos de ouro”. Assim, o que está envolvido no ato de organização dos dados 

que constitui a dedução produtiva na leitura? 

 Rubem Alves é quem nos reponde. 

 

 
Para responder essa pergunta vou valer-me de algumas sugestões que nos faz 

a psicologia da forma (ou gestáltica; do alemão Gestalt, forma). O que a 
psicologia da forma nos diz é que a percepção é um ato pelo qual 

organizamos dados soltos e isolados em totalidades significativas. É isso que 

conhecemos: a totalidade. As partes adquirem sentido na medida em que as 

identificamos como pertencendo a um todo. Segundo Pollanyi: A percepção é 

a compreensão das pistas em termos do todo. Sem a totalidade, zero de 

compreensão. Mas a totalidade não é dada pelos fatos. Ela deve ser intuída, 

inventada, deduzida. Aqui somos fazedores de quebra-cabeças. A tarefa é 

buscar as peças que estão faltando para completar o modelo que a imaginação 

criou (ALVES, Rubem, 1981,  p. 153)  

 

  

Desta forma, pudemos entender a resposta de determinados alunos ser diferente do 

gabarito a que  tínhamos proposto: O Pequeno Príncipe. 

 

2.11- Confirmar aos alunos que as palavras referiam ao livro O Pequeno Príncipe; 

 

2.12- Fazer, então, as perguntas: Como alguns de vocês chegaram a  conclusão de que a 

passagem era do livro O Pequeno Príncipe se as palavras estavam no sentido denotativo? 

Como conseguiram fazer a relação com o texto literário?  

 

2.13- Respostas dos alunos; 

 À primeira pergunta, alguns alunos responderam dizendo que tinham lido o livro e 

que conheciam a passagem que falava da necessidade de cativar amigos, principalmente, 

pelas palavras  laços, três e  horas.; à segunda, os alunos responderam dizendo que 

lembrando desses itens, logo pensaram na raposa que gosta de galinhas e no caçador que 

mata raposas. As palavras  menino e  trigo trouxeram a ideia do pequeno príncipe pela cor 

dos cabelos. A palavra amizade também ajudou bastante. 
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2.14-Apresentar o fragmento do livro O Pequeno Príncipe e pedir à turma para conferir se 

as palavras realmente lembravam a passagem apresentada; 

 

2.15-Resposta dos alunos;  

 Eles conseguiram entrelaçar o significado contido no fragmento do livro às palavras 

denotativas apresentadas; 

 

2.16-Convidar os alunos, que não conheciam  o livro, a lê-lo na íntegra. 

 

2.17-Pedir a confecção de um objeto sobre a passagem estudada no Pequeno Príncipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

3 

 

Agora, passaremos para a etapa conclusiva da oficina  

de Texto Literário e Não Literário: 

  

Temos consciência de que não é comum pedir-se a construção de objetos concretos 

para se avaliarem trabalhos escolares, no entanto, foram dois aspectos, um pedagógico e 

outro discursivo que nos levaram a fazer tal solicitação. O primeiro está alicerçado numa 

das reivindicações da Pedagogia Simbólica que tenta inserir o corpo e a importância das 

mãos no aprendizado simbólico; o segundo, isto é, o discursivo, está alicerçado no desejo 

de promover o discurso polêmico segundo a tipologia instaurada pela Análise do Discurso 

europeia. 

 Passemos a explicar o primeiro motivo, o pedagógico: 

Como a Pedagogia Simbólica Junguiana segue o modelo de desenvolvimento 

natural da personalidade na aprendizagem, o que mais interessa para o nosso 

desenvolvimento não é o conhecimento das coisas em si, mas como nós, seres humanos, 

lidamos com elas dentro do processo de aprendizado seja na escola ou na vida. Essa 

construção junguiana tem como um dos objetivos   a presença do Corpo como dimensão 

expressiva de símbolo que perfaz a totalidade do Self. Assim, essa expressividade do corpo 

é normal, natural e necessária para demonstrar nossa linguagem dentro de nosso cotidiano. 

O professor que abre espaço para a vivência do corpo simbólico de si próprio e dos 

seus alunos perceberá claramente que a transferência pedagógica é uma continuação da 

transferência familiar, principalmente quando percebe a importância do toque e das mãos 

nesse aprendizado, pois o movimento manual insere no mundo a imaginação e o 

pensamento mais abstrato através do movimento do corpo ao construir um objeto. O 

colocar a “mão na massa” mostra a associação entre o ensino e o trabalho. O aprender não 

deve ser exercido separadamente do fazer para que não haja dissociação entre indivíduo e 

cultura. O professor que busca a Pedagogia Simbólica precisa se permitir imaginar alguma 

atividade adequada para que o aluno aplique fora da escola, de maneira criativa, aquilo que 

está aprendendo no momento, buscando sempre ilustrar o significado e a utilidade do que é 

ensinado em sala de aula.  Essa prática pedagógica propicia o resgate da intuição  e do 
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prazer no ensino que nos encaminha para o reino da fantasia e da imaginação tão distante 

da realidade do ensino de muitas escolas atualmente. 

Expliquemos, agora, o segundo motivo: o discursivo: 

A Análise de Discurso
23

 procura apreender a singularidade do uso da linguagem ao 

mesmo tempo em que procura inserir o uso particular em um domínio comum. A noção de 

tipo, é visto aqui, como produtos, isto é, fixações de processos discursivos na própria 

relação de interlocução. Essa noção de tipo é que possibilita não se excluírem as 

determinações concretas que caracterizam um discurso sem, no entanto, não nos perdemos 

nessa concretude, de tal maneira que cada discurso fosse um discurso sem se identificar 

com os outros. 

A tipologia discursiva opera um recorte que distingue o que no contexto de uma 

situação deve ser levado em conta ao se construir o sentido. Existem três tipos discursivos, 

a saber:  o autoritário, que tende para a paráfrase e em que se procura conter a 

reversibilidade, impondo um só sentido, o que anula praticamente o objeto; o polêmico, 

que apresenta um equilíbrio tenso entre polissemia e paráfrase em que a reversibilidade se 

dá sob condições, ao ser disputada entre os interlocutores, favorecendo o aparecimento do 

objeto no discurso, que pode ser direcionado pela disputa entre os locutores, havendo, 

assim, a possibilidade de mais de um sentido, embora a polissemia ainda seja controlada; 

por último, o lúdico, que tende para a total polissemia em que a reversibilidade é grande, 

chegando a um non sense. 

Cabe a nós ressaltar que  não há um discurso puro e único. O valor dependerá das 

condições em que esse discurso se produz e, no caso de nossa oficina, há de se revelar que 

trabalhamos com um discurso polêmico, pois oportunizamos aos alunos a polissemia entre 

os interlocutores (professor e alunos), mas controlando o significado ao que se propunha a 

chegar como objetivo.  

 Devido à reversibilidade de papéis que tentamos promover não sabíamos que  tipo 

de objeto seria construído. Eis que nos aparece o objeto ora descrito. 

 

 

 

 

 

                                                
23 A Análise do Discurso abordada, aqui, neste trabalho, traz os pressupostos teóricos da Análise Europeia de 

Língua Francesa. 
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Descrição do objeto confeccionado: 

Objeto  – Dicionário de verbos em sentido conotativo do Pequeno Príncipe. 

*Material utilizado - álbum de fotos; papel A4; papel contact; ilustrações impressas no 

computador; capa de algodão engomado com fio dourado. 

 

Fotos do objeto. 
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74 

 

 

 

O relato escrito e escaneado com a explicação da aluna
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 O relato da aluna será digitado abaixo para melhor clareza e entendimento 



75 
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Relato  pela aluna sobre o dicionário. 

Eu tenho paixão pelo livro O Pequeno Príncipe e quando participei da oficina sobre 

o texto literário e do jeito que o livro foi apresentado, buscando atrair a nossa atenção e 

trazendo palavras que nós forçavam a trabalhar com a nossa memória e com o nosso 

conhecimento, fiquei encantada com as respostas diferenciadas da turma. Percebi tantas 

passagens do livro que nos faziam refletir sobre a vida e sobre nossas atitudes como 

pessoas. Com isso fui observando na fala dos colegas os verbos que deveriam estar 

presentes no nosso cotidiano. O livro fala de nossos relacionamentos de uma forma tão 

bonita e sensível que nem paramos para ver que isso faz parte de nós mesmos. Se 

seguíssemos os ensinamentos do livro, o mundo seria melhor. 

Quando a senhora pediu o trabalho, pensei em algo que pudesse ajudar as outras 

pessoas a notarem o que eu havia visto. Pensei que podia transmitir esses ensinamentos de 

uma forma mais verdadeira e atrativa. Assim, fui analisando as passagens que mais me 

emocionaram e resolvi retirar os verbos que marcam nossas ações neste mundo tão real. 

Desses verbos fui imaginando como seria legal chamar a atenção sobre a importância do 

que eles representam em nossos momentos diários. 

Fui criando significados a partir de situações que as pessoas passam e também 

resolvi exemplificar com frases que pudessem mostrar como nós podemos ser uma pessoa 

melhor.  

A ideia de fazer um dicionário foi juntar a poesia ( sentimento ) com o sentido 

verdadeiro do verbo (ação = atitude = vida). Fui pegando frases do livro O Pequeno 

Príncipe e retirando a ideia principal para fazer a união com verbos importantes para 

melhorar o coração das pessoas. Queria algo bem objetivo e que pudesse passar 

ensinamentos de amor e amizade para as pessoas. O dicionário original de Língua 

Portuguesa serve para as pessoas pesquisarem o significado das palavras quando se têm 

dúvida. O meu serve para as pessoas refletirem sobre os problemas que às vezes elas nem 

percebem que são tão fáceis de resolverem se tiverem compreensão, paciência e tolerância 

com seus semelhantes. Como nas aulas de Informática trabalhamos muito com imagens, 

textos e tabelas, pensei que seria muito mais fácil para mim, eu construir um dicionário, 

utilizando pouco material e que atendesse o meu objetivo que é de valorizar os 

ensinamentos passados pelo meu livro preferido. (Maria Alice S. F. de Araújo - 1o. ano - 

INFO B) 
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3.2 Texto verbal e texto não verbal podem se conjugar na escola? 

 
 Para reforçar o que já foi dito na parte teórica, faremos, também, uma nota 

explicativa introdutória sobre o objetivo desta segunda oficina. 

 

NOTA EXPLICATIVA 2 

  

O objetivo desta oficina é conjugar linguagem verbal com linguagem não verbal 

com o desejo de demonstrar que uma pode aclarar e explicar a outra. O aluno tem muito 

contato com o texto não verbal fora dos muros da escola,  no entanto, esse tipo de texto é 

muito negligenciado por certos professores, que se sentem indiferentes ao terem que 

conjugá-lo ao verbal, visando à possibilidade de esclarecer conceitos, às vezes, abstratos 

das disciplinas em geral. Nesta oficina, queremos ensinar o aluno o conceito de Radical 

dos vocábulos da Língua Portuguesa. Ao invés de simplesmente escrevê-lo na lousa e o 

explicar, vamos partir de uma imagem não verbal ligada ao interesse comum da maioria 

dos alunos (FUTEBOL) para ter a oportunidade de tornar este conceito vocabular de 

Radical mais concreto. A imagem utilizada traz a frase  escrita “Os donos da bola”. Há um 

destaque na palavra “bola”, caracterizada como sendo de futebol por causa das suas figuras 

geométricas (pentágonos e hexágonos) em preto e branco. Essa palavra aparece 

diferenciada das demais ao trazer  uma bola no lugar da vogal (O), sendo marcada por um 

dos pés de uma pessoa  pertencente ao mundo do futebol. Esta marcação pode ter a função, 

também, de forma abstrata, de destacar o (O) que pertence ao radical da palavra BOLA.  
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Material usado para a oficina: 

 

Uma imagem e três textos. 

 

Imagem 
25

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

1º. e 2º. Textos – Conceitos de Radical 

 

“Radical -adj.2g. 1  relativo ou pertencente à raiz ou à origem; original; 1.1  

que parte ou provém da raiz; 1.2  fig. relativo ou relacionado com o 

fundamento, a origem; fundamental, básico ... 9.  GRAM LING parte da 

estrutura de uma palavra que contém seu significado básico e recebe os 

sufixos flexionais (p.ex., livro/livros);” (HOUAISS, 2009, p. 1603) 

 

“Radical é o núcleo do vocábulo onde repousa a significação externa da 

palavra.” (BECHARA, 2012, p. 168) 

 

3º. Texto – Conceito de Polígono 

 

“Polígono- s.m. .GEOM  qualquer figura plana formada pelo mesmo número 

de ângulos e lados;” (HOUAISS, 2009, p. 1517) 

 

 

 
                                                
25

 Logomarca do programa esportivo da Band – Os donos da bola. 

http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=630&q=bo

las+de+futebol+criativas&oq=bolas+de+futebol+criativas 

http://www.google.com.br/search?hl=ptbr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=630&q=bolas+de+futebol+criativas&oq=bolas+de+futebol+criativas
http://www.google.com.br/search?hl=ptbr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=630&q=bolas+de+futebol+criativas&oq=bolas+de+futebol+criativas
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Encaminhamento procedural e respostas
26

 dadas ao 

 encaminhamento na oficina : 

 

2.1- Mostrar a imagem nº 1 – da logomarca de um programa esportivo “Os donos da 

bola” aos alunos do 3º. ano do Ensino Médio integrado à Agropecuária do Instituto Federal 

do Sul de Minas – Câmpus Muzambinho; 

 

2.2- Pedir que analisem bem os detalhes da imagem; 

 

2.3- Fazer as seguintes perguntas para a turma: Quem são os donos da bola?; O que a 

bola representa nesta imagem?; 

 

2.4- Reportar as respostas dadas pelos alunos; 

 Os alunos disseram que os donos da bola são pessoas que dominam o futebol como 

jogadores, técnicos e comentaristas do assunto. Eles remeteram a resposta ao futebol pelo 

tipo de bola apresentado. Segundo resposta da maioria, a bola é o objeto central para a 

realização de um jogo. É o que motiva a brincadeira, seja no campo, na quadra, em terreno 

baldio, na rua ou na praça. 

 

2.5- Escrever na lousa os conceitos de Radical e ler; 

 

2.6- Fazer a seguinte pergunta: O que a imagem da logomarca, aliada à importância da 

bola e ao seu formato, sugere aos conceitos de Radical?; 

 

2.7- Reportar as respostas dadas pelos alunos; 

                                                
26

 Tais respostas serão apresentadas em  relatos sintéticos e objetivos observados por mim no decorrer da 

oficina. 
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 Os alunos perceberam que a bola é um elemento importante para a imagem da 

logomarca bem como para a realização do jogo e que seu formato é padronizado por uma 

esfera com detalhes parecidos em preto e branco. 

 

2.8-     Apresentar, também na lousa, o terceiro texto – Conceito de Polígono; 

 

2.9- Perguntar aos alunos: Por que a imagem da bola pode ser ligada ao conceito de 

Polígono?; Em que parte da bola vemos esse conceito?; 

 

2.10- Reportar as respostas dadas pelos alunos. 

 De acordo com alguns alunos, o desenho da bola é formado por desenhos de 

polígonos. Uns brancos e outros pretos. Eles perceberam que esses desenhos possuem um 

determinado número de lados e ângulos. 

 

2.11- Perguntar: Como é formada a palavra polígono?; Vocês sabem o significado das 

partes que formam essa palavra? 

 

2.12- Resposta dos alunos; 

 Poucos alunos conseguiram captar o sentido global da palavra. Eles só sabiam que a 

palavra se referia a ângulos porque estavam estudando essa matéria em matemática. 

 

2.13- Fazer, então, as perguntas: 

 

1-O que o Brasil se tornou na Copa do mundo de 1994?  

(  ) bicampeão  (  ) tricampeão  (X) tetracampeão  

(  ) pentacampeão (  ) hexacampeão  (  ) heptacampeão 

  

2-Em 2002, o Brasil se consagrou ?;  

(  ) bicampeão  (  ) tricampeão  (  ) tetracampeão  

(X) pentacampeão (  ) hexacampeão  (  ) heptacampeão 

 

3-E os brasileiros, em 2014, estão em busca de ser?; 

(  ) bicampeão  (  ) tricampeão  (  ) tetracampeão  

(  ) pentacampeão (X) hexacampeão (  ) heptacampeão 
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2.14- Respostas dos alunos; 

 A primeira pergunta foi respondida com a palavra tetracampeão; a segunda, os 

alunos responderam pentacampeão; e a terceira, a resposta foi hexacampeão. 

 

2.15- Pedir que os alunos analisem como são formadas as palavras que foram dadas como 

resposta; 

 

2.16- Reportas as respostas dos alunos. 

 Os alunos notaram que as palavras foram formadas sempre por uma parte fixa que 

mantém o mesmo significado e ao acrescentar outras partes com sentidos diferentes, há a 

possibilidade de se criar novas palavras. 

 

2.17- Depois da análise das respostas, fazer a última pergunta: De que forma a imagem 

da logomarca se entrecruza com os conceitos apresentados, de Polígono e, principalmente,  

de Radical?; 

 A turma percebeu que a partir da imagem algumas palavras que foram surgindo no 

decorrer da aula eram formadas por pedaços fixos, chamados de radicais, que contêm o 

significado e a origem da própria palavra, estudados no conceito de Radical e que, se 

fossem acrescentados outros pedaços a este radical, outras palavras poderiam ser criadas, 

tendo como próprio exemplo a palavra  Polígono. 

 

Depois de, ao nosso ver, termos atingido o nosso objetivo de explicar o conceito de 

Radical,  passamos os exercícios de fixação de Radicais para os alunos. 

 

2.18- Fazer os exercícios sobre Radical apresentados pelo professor; 
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Exercícios sobre Radical 

I-Correlacione o radical grifado das palavras abaixo com o seu significado. 

( A ) Poligono     (   ) quatro 

( B ) Hexágono    (   ) ângulo 

( C ) Tetracampeã    (   ) cinco 

( D ) Pentágono    (   ) seis 

( E ) Polígono     (   ) muitos 

 

 

II-Faça a cruzada abaixo: 

 

     

1 

         

 
8 

   
R 

         2 

    
A 

         

  

3 

  

D 

         

     
I 

         

    
4 C 

         

     

A 

 

9 

       

  

5 

  

L 

         

             
10 

 

               

               

   
6 

           

  
7 

            

               

               

               

               

               

                

1-Parte da palavra que contém o significado da palavra; 

2-Ser que tem 5 dedos; 

3-Figura com 12 ângulos; 

4-Escrita bela; 

5-Adjetivo que significa 2 lados; 

6-Galho com 6 folhas; 

7-Palavra que significa muitas culturas; 
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8-Ginásio para muitas modalidades de esportes; 

9-Pintura com 4 cores; 

10-Flor com 6 pétalas. 

 

Gabarito 

 

I-C – E – D – B – A 

 

II- 1-Radical ; 2-Pentadátilo ; 3-Dodecágono ; 4-Caligrafia ; 5-Bilateral ; 6-Hexafilo ;  

7-Policultura ; 8-Poliesportivo ; 9-Tetracromia ; 10-Hexapétalo. 

 

 

2.19- Pedir a elaboração de uma imagem para uma blusa que mostre a ideia de 

RADICAL, parte fixa da palavra que dá o significado que ela tem no mundo, já que é  a 

partir desse morfema que todas as outras palavras são geradas. 
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3 

 

Agora, passaremos para a etapa conclusiva da oficina  

de Texto Verbal e Não verbal: 

 

 

Descrição do objeto confeccionado: 

Objeto  – Blusa com um desenho estampado em silkscrean que representa o conceito de 

Radical trabalhado na oficina. 

*Material utilizado  - blusa de malha de algodão  em gola V; estampa de silk; saco em 

algodão engomado; botão amadeirado; cordão. 

 

Fotos do objeto. 
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O relato escrito e escaneado com a explicação do aluno
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 O relato do aluno será digitado abaixo para melhor clareza e entendimento. 
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Relato do aluno sobre  a blusa. 

 

Professora, como foi explicado na aula, o radical tem o significado da palavra e 

dele podemos formar novas palavras. Eu pensei na minha vida aqui no Instituto. Como são 

os meus dias, meu estudo, o que faço nos setores de Agropecuária que passo para aprender 

a fazer as tarefas que os professores ensinam e vi que tudo que eu vivo aqui é o meu 

radical, parte de mim. Tudo está presente na minha história escolar e de vida em casa. Eu 

quis fazer uma camiseta que mostrasse o meu ser enquanto aluno de Agro, aluno que lida 

com a natureza de forma natural e verdadeira. A natureza está na gente. 

A minha ilustração mostra a ideia de radical como origem da nossa vida. Nossa raiz 

vem do coração e o nosso coração vem da terra. Quase todos os alunos que estudam aqui 

no Instituto, principalmente, quem lida com agricultura e pecuária, vive a todo instante este 

sentimento de amor e prazer. Nesta imagem eu coloquei um coração formado por raízes de 

nossas plantas, cultivadas por nós. O sangue faz o coração bater mais forte nas veias dos 

animais e na gente. A folha representa a vida nova como no radical que cria novas 

palavras. Aqui esta folha representa várias mudas que cultivamos no setor de horticultura 

principalmente o café que é a base do colégio e do município de Muzambinho, por isso 

trabalhei com as cores marrom, vermelho e verde. O marrom representa a raiz e o radical, 

o vermelho a semente de café e o verde a nossa natureza, através de nossas mudas com 

novas possibilidades. Tudo isso eu quis colocar em forma de coração que representa a 

nossa vida de homem do campo. Quando a gente terminar este curso, a gente vai estar 

gerando novas condições de trabalho para o nosso futuro igual ao radical e as novas 

situações que vão aparecer com este aprendizado de técnico em Agro vão ser as novas 

palavras originadas por mim. (William Lima - Agro I - 3o. Ano) 
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3.3-Intertextualidade (Resgate) e Intertextualização (Projeção) podem se 

conjugar na escola? 

 

Para dar sequência ao que já foi apresentado nas duas oficinas anteriormente, 

faremos uma nota explicativa introdutória sobre o objetivo desta oficina 3. 

 

NOTA EXPLICATIVA 3 

 

É importante observar que parece que o resultado desta oficina não faz referência  

aos vídeos que trabalhamos nas aulas, afinal, não há nenhuma menção explícita nem ao 

vídeo do Pink Floyd e nem ao Comercial. Mas como o tema era justamente “Pensar fora da 

caixa”, meus alunos conjugaram subjetividade com objetividade e, exercendo sua 

liberdade, saíram da caixa e foram se inspirar nas aulas de literatura que estão tendo 

comigo, onde  estudamos  as obras de pintores do Modernismo para a realização desta 

oficina.  

Assim, a ideia de migrar do conceitual para o objetal se baseia num princípio da 

pedagogia simbólica que preconiza que:  

 
“é necessário acima de tudo a entrega à imaginação. O desenvolvimento da 

mentalidade simbólica dos professores e a vivência de como aplicá-la no 

ensino fundamental. Dar asas à imaginação para ensinar significa, na 

realidade, deixar a imaginação usar as asas que ela normalmente já tem . A 

imaginação é a essência criativa da psique; ela reúne todas as polaridades, 

inclusive consciente e inconsciente na elaboração simbólica. Sua amplitude 

desconhece fronteiras, pois seu alcance intui a eternidade e o infinito. A 

criatividade artística  é o seu exercício no nível dominantemente subjetivo e a 

criatividade científica, no nível dominantemente objetivo, mas ambas lidam 

com o subjetivo e o objetivo no nível simbólico. Trata-se de formar 

educadores que tenham a vocação de ensinar com a totalidade da sua 
personalidade e não somente com  sua habilidade cognitiva. Esses 

educadores já existem, mas grande parte do seu potencial pedagógico é 

deixado de lado no construtivismo exclusivamente racional.”  (BYINGTON, 

2003, p. 191) 

 

Fiquei muito satisfeita, pois pude constatar que o aspecto conjugacional da 

Abordagem Global, arcabouço teórico em que baseamos preponderantemente nosso 

trabalho, levou os meus alunos a trabalharem o tema da oficina, dando-me de presente um 

objeto-unificador que, além de ilustrar a nossa oficina sobre Intertextualidade e 

Intertextualização, servirá para a conjugação  das oficinas anteriores.  
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1 

 

 

Material usado para a oficina: 

  

Dois vídeos. 

 

 

1º. Vídeo – Propaganda do curso de Inglês You Move – Pense fora da caixinha;
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Vídeo – Vídeoclipe da música “Another brick in the wall” do Pink Floyd.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28   https://www.youtube.com/watch?v=xhSrZH_jYcI . YOU MOVE.  Vídeo 05 anexo no CD 
29  https://www.youtube.com/watch?v=j9-gP97EIGY. PINK FLOYD. Vídeo  06 anexo  no CD 

https://www.youtube.com/watch?v=j9-gP97EIGY
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2 

Encaminhamento procedural e respostas
30

 dadas ao 

 encaminhamento na oficina : 

 

2.1- Passar o vídeo  You Move – Pense fora da caixinha  para os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio integrado a Alimentos do Instituto Federal Sul de Minas – Câmpus 

Muzambinho; 

 

2.2- Repassar o vídeo mais uma vez para a turma para maior captação das imagens; 

 

2.3- Fazer a seguinte pergunta para toda a turma: Vocês entenderam ao que assistiram? 

 

2.4- Reportar as respostas dadas pelos alunos; 

Diante das respostas dos alunos, percebi que faltavam a esses alunos-leitores alguns 

pré-requisitos básicos para entenderem a propaganda. A visão de mundo deles estava 

carente de informações que pudessem levá-los a interpretar o texto e, mais que isso, 

perceberem a intertextualidade que estava subliminar. 

 

2.5- Observar se houve entre os alunos a percepção de algum nível de intertextualidade 

com outros textos quaisquer; 

 Não houve percepção de intertextualidade pelos alunos. 

 

2.6- Se houver, pedir para tais alunos trazerem um material que faça intertextualidade 

com a propaganda; 

 Esse procedimento não pôde ocorrer devido à ausência de intertextualidade pelos 

alunos. 

 

2.7- Se não  houver nenhum caso de aluno que tenha feito ligação com outro texto, 

apresentar o videoclipe da música “Another brick in the wall” e pedir que os alunos 

                                                
30

 Tais respostas serão apresentadas em  relatos sintéticos e objetivos observados por mim no decorrer da 

oficina. 
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opinem sobre a possibilidade de haver a ligação entre “You Move - Pense fora da 

caixinha” e “Another brick in the wall”; 

 

2.8- Caso a maioria ache que sim, desenvolver um trabalho comparativo em forma de 

tópicos que apontem diferenças e semelhanças. 

 A maior parte dos alunos percebeu que a propaganda vem mostrar que o curso de 

Inglês You Move – Pense fora da caixinha trabalha de forma diferenciada dos padrões de 

escola mostrados na música do Pink Floyd. Para eles, o curso You Move tem uma 

metodologia mais criativa e interessante de ensinar os conteúdos e, na música, acontece o 

inverso, pois o aluno não pode se manifestar de forma ativa porque a escola é tradicional. 

 

2.9- Construir, em sala de aula, um paralelo, juntamente com os alunos, dos dois vídeos, 

contendo os itens: fisionomia, aparência física, vestuário, comportamento, cenário e frases 

ou falas. 
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RESULTADO DO PARALELO DOS DOIS VÍDEOS
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Transcrição da fotos feitas no quadro. 
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Paralelo entre os vídeos 

     You move                                                                        Pink Floyd 

Fisionomia 

 

*Alunos – puros e ingênuos; depois, 

aparecem com caixas na cabeça como 

a professora, não permitindo a visão. 

 

 

 

 

 

*As pessoas também usam caixas na 

cabeça, inclusive um casal em um 

carro. Ao final, o casal prefere optar 

pelo curso e a fisionomia passa a ser de 

felicidade. 

 

 

*Os alunos têm faces apavoradas, 

tristes e deformadas; não há expressão 

de liberdade. Eles usam máscaras com 

boca, olhos e nariz sem forma definida. 

A face deles só muda quando resolvem 

destruir a escola. Nessa parte, eles 

aparecem felizes. 

 

*Os professores são idosos, sérios e 

com ar de deboche; sentem-se 

satisfeitos ao dominar os alunos. 

 

 

Aparência física 

 

*Os alunos têm o mesmo corte de 

cabelo. Eles estão com o mesmo tipo de 

roupa. Usam, no início, roupas iguais a 

de operários e, depois, aparecem com 

uniformes de colégios antigos. 

 

*A professora é mais jovem, usa roupa 

própria de professor (jaleco); um 

pouco menos tradicional. 

 

 

 

 

 

 

*As pessoas no vídeo são muito 

parecidas em sua aparência física, 

usam a caixa na cabeça. A aparência 

só muda no final do vídeo, através do 

casal. 

 

 

 

 

 

 

*Os alunos têm um jeito parecido um 

com o outro. Mesmo tipo de corpo, 

semblante e roupa. Se vestem como se 

fossem adultos. 

 

 

*Os professores são todos idosos, com 

aparência de pessoas severas e com 

autoridade. Os homens são altos, 

magros e zangados; as mulheres são 

gordas e cansadas. Muitos usam óculos 

e chapéus. 

 

 

 

*A esposa do professor tem o mesmo 

jeito de se vestir. Ela é mais elegante e 

fina. 
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Vestuário 

 

 

*Os alunos têm roupas idênticas no 

início do vídeo, parecendo uniforme de 

operário ou presidiário.  Depois, usam 

uniformes antigos como: saias de 

pregas, meias compridas, gravatas, 

camisas de mangas longas e calças 

sociais. 

*A professora usa uma roupa mais 

atual (jaleco). 

*As pessoas usam roupas comuns, 

próprias para o cotidiano. Exceto o 

casal que está com roupa esportiva. 

 

 

 

*Os alunos se vestem como adultos em 

miniatura. Meninos usam ternos e 

meninas com sais compridas, meias até 

o joelho e sapatos fechados. Tudo 

muito tradicional e uniforme. 

 

 

*Os professores usam roupas formais e 

sérias como terno e beca. São roupas 

com modelo sombrio, com cores 

neutras para as professoras e escuras 

para os professores. 

Comportamento 

 

*No início, a professora, os alunos e as 

pessoas aparecem agindo de forma 

repetitiva, com atividades cotidianas e 

parecem robôs. Depois que começa a 

parte do comercial do curso “You 

Move”, há uma mudança desse 

comportamento. O casal, até então 

como as demais pessoas, resolve 

escolher o curso e com isso se sente 

mais feliz e livre, tirando a caixa da 

cabeça. 

 

 

 

*Os alunos têm gestos de obediência e 

de comportamento mecânico. São 

calados e muito tristes. Sentam de 

forma ereta nas carteiras, andam no 

mesmo ritmo e são passivos. Isso só 

modifica no final quando retiram as 

máscaras, expulsam o professor, 

destroem a escola, demonstrando 

liberdade. 

 

*O professor é autoritário, radical e 

com atitudes más. Possui gestos severos 

e punitivos (grita muito e utiliza 

objetos de tortura = palmatória). Ele é 

quem manda, representa o centro das 

atenções na aula. 

 

Cenário 

 

 

 

*O cenário inicial é sem ação. Tudo 

igual. Parece uma fábrica com 

operários  em atividades rotineiras. 

Depois, na sala de aula, as carteiras são 

enfileiradas e com alunos atentos à 

professora. 

 

*Na rua, o cenário é de um dia normal 

para as pessoas. Isso começa a mudar 

 

 

*A primeira cena é aterrorizante. 

Aparece um trem com crianças presas 

e apavoradas. A sala de aula é triste, 

escura, com presença de quadro-negro 

e livros antigos e mofados. Os alunos 

são quietos e tristes. 

 

*Em outra cena, há uma parede que 

parece o corredor da morte que leva os 
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2.10- Depois de feitas essas comparações de diferenças e semelhanças, perguntar para a 

turma: O que o vídeo “You Move” consegue, do ponto de vista propagandista, trazer para 

o Curso? Que imagem o curso de Inglês quer criar ao se basear no videoclipe do Pink 

Floyd? 

com a presença do casal que está em 

movimento em um carro. Com a 

escolha do curso “You move”, o 

cenário começa a apresentar uma 

natureza viva e deslumbrante. A 

realidade muda para uma alegria 

contagiante, através do casal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

alunos para uma máquina trituradora, 

mostrando que os alunos são 

transformados em massa de 

manipulação. 

 

*O cenário muda com a reação dos 

alunos ao tirarem as máscaras e 

destruírem a escola em um movimento 

de revolta. Nessa cena, há a 

demonstração de liberdade e 

felicidade. 

*Ao final, o cenário volta ao normal, 

mostrando que nada mudou, foi 

apenas um momento de ilusão. 

 

 

 Frases ou falas 

 

 

*“Não pense, decore!”; “Não fale, 

repita!”; “Não questione, aceite!” 

 

*“Muitas escolas de Inglês criaram um 

mundo cheio de regras.” 

 

*“Mas agora você pode fazer a sua 

escolha. A You move é a escola que 

está revolucionando o jeito de ensinar 

Inglês!” 

 

*“Pense fora da caixinha! Fale Inglês 

no You move”! 

 

 

*“All in all it was just a brick in the 

wall”; “Whwn we grew up and went to 

school / there were certain teachers 

who would hurt the children in any 

they could”. Somos todos uniformes 

como o tijolo e construímos o muro / a 

vida de maneira uniformizada e igual. 

 

*“By pouring their derision / upon 

anithing we did / and exposing every 

weakners / however carefully hidden 

by the kids.” A crítica em relação ao 

gosto do aluno por poemas e ele sendo 

punido e redicularizado por isso. 

*“We don’t need no education / we 

don’t need no thought control / no 

sarcasm in the classroon / teachers 

leave us kiss alone!” Nossa educação 

não precisa ser repressora e 

direcionada, pois somos seres 

pensantes e capazes de criar e fazer 

nossas escolhas. 
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 Os alunos, ao término do paralelo, perceberam  que o Curso You Move – Pense 

fora da caixinha possui um método inovador baseado em aulas mais interativas e 

inovadoras, porque os alunos se apropriam de um ambiente em que eles podem 

desenvolver habilidades de ler, escrever, ouvir e falar o idioma, inclusive tanto em Inglês 

americano ou britânico, oportunizando uma adequação a qualquer tipo de situação 

comunicativa através de tarefas criativas em sala de aula. 

 Na perspectiva de muitos alunos, a banda inglesa Pink Floyd, através de “Another 

brick in the wall”, vem denunciar uma prática de radicalidade no ensino tão comum em 

muitas escolas  do mundo.  Eles puderam saber, também, que a banda  se consagrou no 

topo das paradas musicais com essa canção, da década de 80, em muitos países e, 

principalmente, no Brasil, por fazer uma crítica feroz aos internatos e às escolas 

tradicionais que mantinham os alunos em um sistema educacional muito rígido 

comparando com o próprio regime de internato que alguns alunos vivem no Instituto. Em 

contrapartida, ao videoclipe de “Another brick in the wall”, eles perceberam que a 

propaganda do curso de Inglês You Move utilizou dessa ruptura de mecanismos repetitivos 

e, em muitos casos, ineficazes e desgastantes para persuadir o seu público-alvo (alunos de 

inglês). 

 

2.11-Neste momento, esperamos que o conteúdo ideológico dos vídeos “You Move – 

Pense fora da caixinha”, propaganda do curso de Inglês e “Another brick in the wall”, 

canção da banda inglesa Pink Floyd,  já tenha passado a fazer parte do mundo do aluno- 

leitor e por isso, a ele, pediremos que, a propósito do que ele viu nos dois vídeos, crie um 

objeto concreto  que tenha como mote a problemática discutida no material apresentado na 

oficina.   
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3 

 

Agora, passaremos para a etapa conclusiva da oficina de  

Intertextualidade e de Intertextualização: 

Descrição do objeto confeccionado: 

*Objeto  – Bolsa de juta e algodão engomado com motivos sugestores da díade trabalhada 

na oficina – liberdade x aprisionamento. 

*Material utilizado  - juta; algodão engomado; imagens em silkscrean; pérolas; grãos de 

café torrado, botão amadeirado. 

A escolha da juta e do algodão foi feita, segundo a aluna, devido a serem  materiais  

comuns e constantes no cotidiano dela através  do uso nos sacos de café e de açúcar.  

 

Fotos do objeto. 
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O relato escrito e escaneado com a explicação da aluna
32

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32

 O relato da aluna será digitado abaixo para melhor clareza e entendimento. 

 



103 
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Relato da aluna sobre a bolsa 

Eu resolvi fazer a bolsa misturando o saco de algodão com a juta para dar o 

contraste entre os dois tipos de material porque assim eu conseguia reforçar a ideia passada 

na oficina que fizemos sobre o vídeo do Pink Floyd e do vídeo Pense fora da caixinha do 

curso You Move. Aproveitei os quadros do pintor Portinari, estudado nas nossas aulas de 

Literatura, pois fiquei encantada com a capacidade do artista trabalhar com tema tão oposto 

(triste X alegre) do mundo. 

Assim em um lado da bolsa, eu coloquei uma ilustração do quadro de Portinari que 

retrata um problema social do Brasil: a seca e com isso a necessidade do nordestino de ter 

de deixar o seu habitat e ir em busca de novos horizontes. Neste lado da bolsa, utilizei na 

parte da juta grãos de café formando um caminho cheio de diferentes obstáculos que 

representam as dificuldades das pessoas quando migram de um lugar para outro. Não é um 

percurso reto, limpo, fácil de ser percorrido e sim uma viagem cheia de tropeços e de uma 

dura realidade. 

Do outro lado da bolsa, resolvi trabalhar com o amor que Portinari tinha pela 

liberdade que a vida pode oferecer às pessoas. Isso se revela em muitos de seus quadros 

com meninos soltando pipas. A imagem que escolhi mostra o lado alegre e vivo do mundo, 

contrapondo com a ideia do lado triste da seca e dos retirantes. Neste segundo lado, preferi 

trabalhar com singelas pérolas, construindo figuras geométricas iguais às das pipas, 

colocadas na juta de forma crescente, exatamente como a pipa faz. Ela vai subindo, 

subindo, subindo, aos poucos, leve, livre e solta ao vento pelas mãos de crianças inocentes 

a brincar. 

Na verdade, eu quis, através, de minha vivência aqui no colégio, utilizar materiais 

que fazem parte do nosso dia a dia para mostrar também que nossa vida escolar tem dias 

alegres e tristes, livres e presos, produtivos e improdutivos, bons e ruins, porque a vida é 

isso! (Jovana - 3o. ano - Alimentos C) 
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Fotos da conjugação das oficinas do Capítulo 3 -  Conjugandos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, buscamos por meio de oficinas desenvolvidas em sala de aula, 

utilizar estratégias diferenciadas para fornecer subsídios teóricos e práticos aos alunos-

leitores a fim de que eles pudessem adquirir um grau de leitura mais efetivo na busca de se 

tornarem leitores mais capazes e maduros. 

 Ao sairmos das atividades que priorizavam o “restritivamente linguístico” para 

alcançarmos o “globalmente comunicativo”, percebemos a necessidade de abordar a leitura 

como uma prática que precisa ser explicitada, elaborada e trabalhada por meio de 

procedimentos, até então não vislumbrados por muitos de nossos professores de Língua 

Materna, que levem o aluno-leitor a conjugar aspectos importantes para o significado do 

texto.  

 O ensino destas habilidades conjugacionais precisa ocorrer de forma 

contextualizada e consciente de que o ato de ler por ler não leva ao crescimento do aluno-

leitor. O processo de leitura acontece num tempo e espaço, envolve indivíduos, interesses 

imediatos ou não e, mais que isso, parte da valorização do conhecimento de mundo 

adquirido pelo aluno para um leque muito maior de construção da capacidade leiturística. 

 Apesar de ter que estar consciente de que são necessários níveis de contenção no 

processo de atribuição de sentido, o professor necessita saber que é importante instigar, 

seduzir o aluno e, principalmente, estar apto a receber respostas que fogem ao gabarito 

estipulado pelos livros didáticos e por ele mesmo (professor), pois o aluno-leitor poderá 

fazer suas leituras ou outras leituras diferentes das esperadas como resposta. É nesse 

processo de subjetivação do aluno, através de níveis de rompimento com a resposta 

gabaritada, que está a possibilidade de fazer desse aluno o protagonista da sua produção de 

leitura. Assim, poderemos, mesmo que timidamente migrar do discurso autoritário para o 

discurso polêmico e promover níveis de reversibilidade.
33

 

                                                
33 A tipologia discurso autoritário e discurso polêmico está baseada na tipologia de discurso proposta por  

Orlandi (2008, p. 24) segundo a perspectiva da Análise de Discurso europeia. Diz a autora “Assim, o tipo 

autoritário é o que tende para a paráfrase (há um agente único: a reversibilidade tende a zero) em que a 

polissemia é contida (procura-se impor um só sentido) em que o objeto do discurso (seu referente) fica 

dominado pelo próprio dizer ( o objeto praticamente desaparece) . O próprio discurso polêmico é o que 

apresenta um equilíbrio tenso entre polissemia e paráfrase, em que a reversibilidade se dá sob condições, é 

disputada pelos interlocutores, e em que o objeto do discurso não está obscurecido pelo dizer, mas é 

direcionado pela disputa (perspectivas particularizantes) entre os interlocutores, havendo assim a 

possibilidade de mais de um sentido: a polissemia é controlada. O discurso lúdico, que é o terceiro tipo, é 

aquele que tende para a total possibilidade, em que a reversibilidade é total e em que o objeto do discurso se 

mantém como tal no discurso. A polissemia aberta. O exagero do discurso autoritário é a ordem no sentido 
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 Foi fazendo o esforço de tentar promover níveis de reversibilidade no diálogo entre 

professor e aluno e, estando certos de que os textos sempre podem gerar novos filhos, que 

apresentaremos quatro pontos importantes da pesquisa, buscando revelar os traços 

positivos de nosso trabalho que podem ajudar outros professores de várias disciplinas nessa 

difícil, mas não impossível tarefa de diferenciar o ensino de leitura, tornando-o mais eficaz 

e, também, promovendo o desenvolvimento do aluno-leitor para que ele se torne mais ativo 

e autoconfiante. 

 Como primeiro ponto, ressaltamos a importância do estudo da Abordagem Global 

como elemento basilar para a concretização desse trabalho que teve como objetivo a 

conjugação / imbricação de elementos aparentemente opostos, mas que na verdade, se 

complementam. As três oficinas: Texto Literário e Texto não Literário e Texto Verbal e 

Texto não Verbal e Intertextualidade e Intertextualização revelaram uma dinâmica que 

transcendeu o esperado por nós e que vai servir como elementos motivadores para  

professores que sentem dificuldade no ensino de leitura e que querem mudar o foco dessa 

realidade comodista veiculada pela escola: “o aluno não sabe ler”.   

 Como segundo ponto, reiteramos a importância da Competência Comunicativa 

como princípio primevo da prática em leitura através de suas capacidades significativas 

bem como as estratégias de leitor maduro da autora Hosenfeld que nortearam as atividades 

teórico-práticas, visando modificar o nível de competência do aluno-leitor por meio da 

aquisição gradual de diferentes saberes de leitura nas oficinas desenvolvidas e apresentadas 

aqui. Esses dois arcabouços teóricos, ao transcender o conceito de texto como mera soma 

de palavras e frases,  robustece-o e incentiva uma série de estratégias que tangem, como 

insistentemente já falamos, ao patamar da instância complexa da linguagem como processo 

de comunicação. 

 No terceiro ponto, reafirmamos a necessidade de se buscar caminhos novos no 

estudo de leitura através do Grupo de linguistas franceses que se dedicam ao estudo dos 

problemas de ordem textual e à operacionalização dos construtos teóricos para o ensino de 

línguas (Charolles, Combettes, Vigner, Adam, Portine, Coste, Moirand e outros), visando à 

difusão dessa teoria, cujos pressupostos teóricos nos fizeram atingir o nosso objetivo: sair 

do “restritivamente linguístico” para o “globalmente comunicativo”, desmistificando, um 

pouco, a visão de que não há solução para os alunos que apresentam dificuldades em 

leitura. Através de todo o estudo apresentado, pudemos entender e verificar que parte da 

                                                                                                                                              
militar, o do polêmico é a injúria e o exagero do lúdico e o non sense. Em nossa forma de sociedade atual, o 

discurso autoritário é dominante, o polêmico é possível e o lúdico é ruptura.” 



108 

 

 

responsabilidade está em nossas mãos quando nos despojamos de pré-conceitos tão 

enraizados no estudo de leitura.  

Por fim, no quarto ponto, percebemos a importância da conjugação entre mente e 

mãos, pois ao se pedir um objeto como forma de avaliação das oficinas, verificamos que 

esse objeto confeccionado pelos alunos se tornou um arquivo capaz de guardar o conceito 

aprendido, apreendido e vivenciado pelo aluno, isto é, transformou-se em  um objeto 

detonador anamnésico de gancho retentivo, pois permitiu a objetalização de noções, 

conceitos e conteúdos, através de cada detalhe de sua construção, da lembrança do 

propósito, do lembrar da situação e  do recordar do passo a passo. Cada vez que o aluno 

olhar para o  objeto construído por ele, todo o processo teórico-prático virá à sua memória, 

trazendo uma significação do conteúdo inicial além de uma valorização de sua vivência de 

mundo.   

 

Reduzir o emprego das mãos à escrita e a uma hora por semana de trabalhos 

manuais é um imenso desperdício da capacidade que têm as mãos de articular 

o abstrato e sua vivência integradora através do tato e da habilidade manual. 

A ausência das mãos no aprendizado, a não ser para o professor escrever no 

quadro-negro e os alunos anotarem, é uma das mutilações do ensino 

tradicional.  A falta da “mão na massa” é talvez a maior ilustração da falta de 

vivência em nosso método tradicional. (Byington, 2003, p. 238)  

(...) 

Os estudantes passam boa parte de sua infância e adolescência na escola, mas 
esqueceram noventa por cento do que aprendem. No Brasil, milhões de reais 

são gastos para sustentar um sistema escolar que desperdiça quase todos os 

conhecimentos que deveria transmitir. (ibid. p. 234) 

 

Essa falta de “mão na massa” pode contribuir para o  redutivismo linguístico 

corrente na prática de ensino nas escolas. Quando unimos córtex-mãos; cognitivo-afetivo 

subjetivo/objetivo, podemos, assim, inserir no mundo escolar o pensamento um pouco 

mais abstrato para o aluno, objetivando um aprendizado mais efetivo por intermédio da 

utilização de nosso corpo e de nossos sentidos. Faz se necessário, dessa forma, a 

associação entre ensino e trabalho porque o aprender, ao nosso ver, não deve ser exercido 

separadamente do fazer. O fazer com as mãos, utilizado no aprendizado teórico, necessita 

ser simbolicamente relacionado à aplicação do ensino concreto em nossa vida, não 

podendo ser diferente em nosso ambiente escolar. Ao defendermos a nossa pedra de toque: 

sair do reducionismo e  tanger a globalidade tão desejada no ensino de leitura nas escolas, 

acreditamos que o aluno-leitor possa  se tornar um leitor de sucesso. 
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