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Caro professor,  

Este módulo didático, entendido como um caderno de atividades organizadas em 

oficinas a serem desenvolvidas pelo professor com os seus alunos, é resultado de um projeto 

de leitura idealizado para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e desenvolvido no âmbito 

do Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS, no período entre março de 

2017 e março de 2018, como pré-requisito para a obtenção do título de mestre. Ele foi 

aplicado com alunos da referida série, em uma unidade escolar da rede pública estadual, 

fato que colaborou com a formatação da versão final.  

Ao apresentá-lo aos colegas professores de Língua Portuguesa, nosso objetivo é 

contribuir com a melhoria do ensino de leitura por meio da instrumentalização do trabalho 

docente. Assim, este suporte propõe atividades que priorizam o desenvolvimento da 

habilidade de interpretar textos de natureza multimodal em uma perspectiva discursiva 

crítica, contemplando o quinto descritor do Sistema Nacional da Avaliação da Educação 

Básica – SAEB, qual seja, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto etc.).   

A elaboração deste material se deu a partir da concepção de atividades de leitura 

para turmas que estão concluindo o Ensino Fundamental, cujos integrantes não 

demonstraram ter adquirido totalmente a habilidade prevista pelo quinto descritor. No 

tocante a sua estrutura, o módulo possui uma parte teórica, em que são apresentados os 

pressupostos que fundamentam o trabalho com leitura proposto aqui, e uma parte prática, 

em que são dispostas três oficinas que condensam as atividades de leitura.  

Finalmente, ao propormos esta ferramenta didática, destacamos a possibilidade de 

seu uso ser replicado em diferentes realidades pedagógicas, mediante as devidas adaptações 

a serem feitas em cada contexto de ensino e aprendizagem. 

 

Boa leitura e bom trabalho! 

 

 

Apresentação 
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Texto na contemporaneidade e lugar da escola 

Em um ambiente povoado de diversas formas de linguagem, o falante depara em 

sua prática social com a necessidade de ler uma variedade de textos. Com o aparecimento 

constante de novas tecnologias da comunicação, são ofertados às pessoas outros recursos 

para a interpretação e a produção textual. Representados por elementos como som, 

imagem, movimento, gesto etc., esses recursos, ao serem 

articulados ao código verbal, possibilitam um alargamento 

das relações de sentido estabelecidas em cada situação 

comunicativa e conferem aos textos uma configuração 

multimodal.  

Na comunicação diária, ler textos multimodais tem 

se tornado cada vez mais recorrente, pois, a 

multimodalidade se constitui em um dos meios empregados 

socialmente para veicular discursos e produzir sentidos, 

suscitando uma postura ativa do falante. Assim, não 

considerar o conteúdo visual em sintonia com o verbal gera um obstáculo para a 

identificação dos discursos que circulam na sociedade, já que estes se manifestam em todos 

os modos de linguagem empregados no texto multimodal.  E o ensino de língua portuguesa, 

onde entra nessa história?  

Na escola, essa necessidade de leitura de textos multimodais se transforma em 

objeto de ensino e aprendizagem, orientando o trabalho do professor para o 

desenvolvimento da formação leitora dos alunos, nos diversos níveis de ensino. Nesse 

sentido, a instituição escolar precisa adequar sua prática pedagógica ao perfil de leitor 

exigido de seu público, para que a versão social e a versão escolar da leitura tenham suas 

distâncias diminuídas e o aluno faça funcionar fora da escola o que aprendeu nela (LERNER, 

2002). 

Porém, o tratamento que é dado no ambiente escolar ao ensino de Língua 

Portuguesa e, mais propriamente, ao ensino de leitura, se caracteriza em grande parte pelo 

treinamento da nomenclatura gramatical somente (ANTUNES, 2003), desconsiderando as 

competências leitoras, das quais o conhecimento do funcionamento da língua é uma parte 

Em um texto multimodal, 
como uma tira ou um meme, 
por exemplo, todos os modos 
de linguagem (linguístico, 
visual etc.) se articulam em 
um todo significativo. Não 
levar em conta essa 
articulação interfere 
diretamente na 

interpretação. 

Conversando um pouco sobre... 
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dentre outras. Priorizando a estrutura da língua, o trabalho escolar contempla apenas um 

aspecto do complexo ato de ler, tendendo, portanto, a não alcançar êxito.  

Leitura e letramento crítico 

Portanto, sabendo que seu papel é 

formar leitores para a cidadania da cultura escrita 

(LERNER, 2002), importa que a instituição escolar 

amplie suas concepções a respeito da leitura, 

entendendo-a não só como um processo de 

decodificação/análise da superfície linguística ou 

como seleção/listagem dos conteúdos de um 

texto, mas também como atividade discursiva que 

leva à construção de sentidos.  Para isso, ela deve 

ter em conta que o processamento da leitura 

reúne aspectos de natureza cognitiva e sociocognitiva, que atuam desde o nível da 

decodificação ao da interpretação e podem ser considerados no ensino.  

Conceber a leitura em seu aspecto cognitivo é focar nos movimentos ascendente, 

do texto para o leitor, e descendente, do leitor para o texto (LEFFA, 1999). Esses 

movimentos envolvem a decodificação, quando a superfície textual é decifrada em seus 

signos, e a compreensão, quando a superfície textual é decifrada em seu conteúdo.  

Assim, considerar a atividade leitora em suas propriedades psicológicas pode nos 

orientar quanto a práticas pedagógicas que inibem o processamento da leitura (KLEIMAN, 

2012), tais como: escolha de um material que não corresponde aos interesses dos alunos, o 

que pode interferir na volição; realização da atividade de leitura em um ambiente mal 

iluminado e com barulho, o que pode interferir na sustentação da atenção; proposição de 

atividades que não levam os alunos a ativar os conhecimentos prévios, o que interfere na 

identificação das informações trazidas pelo texto.  

Por conseguinte, ao ativar instâncias cognitivas, o leitor interage com o texto, 

decodificando-o, compreendendo-o, e assim, caminhando para o ato de interpretação. 

Nesse momento, cognição e texto dialogam com o ambiente sociocultural, evidenciando a 

A cognição compreende o 
conjunto das faculdades 
mentais humanas ligadas ao 
processamento das 
informações textuais, como 
por exemplo: o recurso aos 
sentidos da visão e da 
audição, a sustentação da 
atenção, a ativação da 
memória e a volição.  
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dimensão sociocognitiva da leitura. A partir de então, a atividade leitora se efetiva como 

atividade discursiva de um sujeito-autor e um sujeito-leitor que, inseridos em uma dada 

situação comunicativa e marcados social e historicamente, tornam-se produtores de sentido 

(CASSANO, 2003).  

Depois de tudo isso, que definição traçar para a leitura? Podemos propor a 

seguinte: ler consiste em produzir efeitos de sentido, decorrentes não somente da superfície 

textual da qual se extraem conteúdos, mas também, e principalmente, decorrentes dos 

discursos materializados nessa superfície. Entender a leitura sob esse ângulo pode mediar 

seu ensino com a finalidade de promover uma atitude crítica dos alunos frente aos textos 

que leem. Isso porque, a formação leitora que eles têm/obtêm associada às suas práticas 

sociais de leitura repercute em sua condição 

de sujeito letrado, ou seja, um sujeito que 

está implicado em um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita como sistema 

simbólico e tecnologia, em situações 

específicas e para fins específicos (KLEIMAN, 

2010). Esse conjunto de práticas constitui o 

que se chama letramento e traz novos 

olhares sobre o domínio da leitura e da 

escrita. 

Refletir sobre o letramento e sobre 

os textos que trazem configuração 

multimodal e materializam discursos ocorrentes em diversos agrupamentos culturais nos 

leva à perspectiva do multiletramento (ROJO, 2012), que aponta para a necessidade de a 

escola assumir-se de fato como agência de letramento. Mas como assim, “agência de 

letramento”? 

Face à multiplicidade de culturas que dialogam entre si por meio de uma 

multiplicidade de linguagens, a instituição escolar precisa promover uma formação leitora 

que desenvolva um comportamento responsivo do estudante, um letramento crítico.  Este 

abrange, em suma, dois principais aspectos da atividade leitora: engajamento crítico com os 

Surgindo entre as discussões sobre 
as altas taxas de repetência e 
analfabetismo no Brasil durante a 
década de 80, o conceito de 
letramento começou a ser 
empregado no âmbito acadêmico 
para esclarecer a distinção entre 
os estudos sobre o impacto social 
da escrita e os estudos sobre a 
alfabetização (KLEIMAN, 2010). 
Nesse sentido, o letramento se 
define como um conjunto de 
práticas sociais mediadas pela 
escrita.  
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textos e prática social crítica (BRAHIM, 2007). Isso porque, se há textos em circulação é 

porque existem práticas sociais que os solicitam. Ao mesmo tempo, essas práticas se 

atualizam por meio da circulação de textos, cuja leitura não pode fugir ao contraste de 

posicionamentos ideológicos e, assim, ao questionamento.  

Ensino de leitura, perspectiva discursiva crítica e multimodalidade 

O que podem nos dizer essas expressões acima?  Como vimos, no ensino da leitura 

como atividade discursiva, o trabalho com os textos e o estudo de seu conteúdo verbal e 

visual enseja uma prática leitora voltada para a análise textual com foco na produção de 

sentidos. Para tanto, levam-se em conta o objeto “texto” e outras instâncias de sua 

constituição.   

Sabemos que o uso da linguagem se relaciona com os diversos campos do fazer 

humano, os quais possuem condições e finalidades próprias, envolvendo interlocutores 

sócio-historicamente e situando-os como participantes efetivos da produção do discurso 

(BAKHTIN, 2003 [1963]).  Por isso, incorporar ao ensino de leitura elementos da ordem do 

social e da situação de produção/circulação de um dado discurso: 1) incide diretamente no 

processo de interpretação, 2) permite ao leitor assumir um posicionamento crítico diante 

dos textos que lê.   

Consequentemente, uma ação didática que objetiva a formação leitora crítica dos 

alunos requer propiciar o contato destes com os diversos textos encontrados no cotidiano 

da comunicação, com as quais os estudantes darão 

curso às suas práticas leitoras. Para essa tarefa, os 

estudos em Análise Crítica do Discurso realizados por 

Fairclough (2001) nos ajudam a perceber as interações 

entre texto e sociedade na circulação dos discursos. Em 

seu modelo de análise, o autor pensa o discurso em 

suas dimensões de texto, de prática discursiva e de 

prática social.                                      

Na dimensão do texto, descrevem-se a coesão, a estrutura textual e as opções 

gramaticais e lexicais. A estrutura consiste no plano organizacional de nível superior dos 

  

As dimensões não estão 
divididas de modo 
estanque, separadas umas 
das outras. Por isso, a 
análise pode se iniciar em 

qualquer uma delas.  
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textos. A coesão trata das conexões entre as orações, estabelecida pelo uso de sinonímia, 

referência e substituição, conjunções. O léxico e a gramática correspondem às palavras 

como unidades individuais e como unidades combinadas em orações, respectivamente.  

Na dimensão da prática discursiva, são analisados os processos de produção, 

distribuição e consumo textual, com os quais se chega à interpretação textual, a partir da 

verificação da força ilocucionária, da coerência e da intertextualidade. A força ilocucionária é 

o conjunto de intenções implicadas no texto, tais como dar uma ordem, prometer, advetir 

etc. A coerência, entendida como princípio de interpretabilidade, relaciona as diferentes 

partes do texto garantindo seu sentido. A intertextualidade se dá quando um texto recupera 

elementos de outro(s) texto(s) implícita ou explicitamente.   

Na dimensão da prática social, explicam-se os aspectos sociais investidos no texto e 

legitimados por um trabalho ideológico e por formas de hegemonia. No dizer do autor, a 

ideologia representa uma construção da realidade em várias dimensões de formas e 

sentidos das práticas discursivas, contribuindo para a (re)produção ou modificação das 

relações de poder. A hegemonia se define como modo de controle social em âmbito político, 

econômico, cultural e, por isso, ideológico.  

Desse modo, o modelo de Fairclough (2001) pode auxiliar, na leitura de textos, a 

compreensão de como o uso da linguagem colabora 

com a criação, a manutenção ou a modificação das 

estruturas e relações em sociedade. Percorrendo esse 

itinerário, o material dos textos é analisado a partir 

dos modos de linguagem verbais e não verbais que 

ele apresenta, na interface com os aspectos 

discursivos e sociais.  

Em textos de campanha comunitária, por 

exemplo, o processamento da leitura e a produção de 

sentidos demanda o exame não somente dos 

elementos verbais, mas também dos visuais, tais 

como, figuras, fotos, desenhos, cores etc.. Quanto à análise destes, é possível nos apoiarmos 

 

Os textos de campanha 
comunitária são peças 
publicitárias de 
instituições privadas ou 
públicas que possuem 
caráter instrucional. Ao 
trazerem um informe de 
utilidade pública, eles 
advertem os cidadãos a 
respeito de um problema 
coletivo e das medidas a 
serem tomadas por todos 
para sua solução 
(LAZARINI, 2011). 
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no trabalho de Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]), que também contribuíram para os 

estudos multimodais. 

Você se lembra de quando falamos de textos multimodais? Para esses autores, 

que propõem uma gramática do design visual, os elementos imagéticos desses textos se 

harmonizam em estruturas para transmitir um todo coerente, não isento de uma avaliação 

sociocultural. Assim como a linguagem verbal apresenta uma sintaxe que descreve o 

funcionamento e as relações entre as diferentes unidades linguísticas, assim também a 

linguagem não verbal — aqui, a imagética — possui uma “sintaxe” própria e, por isso, um 

modo próprio de leitura.   

Logo, eles organizaram três metafunções, conforme esquema a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando o conteúdo visual dos textos de campanha comunitária, conseguimos 

produzir significados operando a leitura a partir dessas metafunções, já que cada uma delas 

aponta aspectos a serem observados. Em nosso trabalho nesse módulo, priorizamos os 

aspectos do olhar e da distância (interativos), do enquadramento e da saliência 

(composicionais).  

Quando analisamos o olhar, atentamos para a relação de demanda ou oferta entre 

o leitor e o participante representado. A demanda se caracteriza pelo olhar (e pela 
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disposição do corpo) que o participante dirige para o leitor, “convidando-o” a uma reação. A 

oferta se caracteriza quando o participante representado é objeto do olhar do leitor — não 

interagindo diretamente com este —, que por sua vez é livre para observar e examinar 

detalhes, se desejar. Quando analisamos a distância, atentamos para a maior ou menor 

proximidade entre o leitor e o participante representado por meio do campo de visão obtido 

com a imagem. Assim, se esta apresentar a cabeça e os ombros do participante 

representado, sugere-se uma relação de maior proximidade. Se a imagem mostrar o corpo 

inteiro dele, sugere-se uma relação de menor proximidade. 

Quando analisamos o enquadramento, atentamos para a existência ou não de 

conexão entre os elementos da imagem. Essa conexão é marcada pela presença de linhas, 

descontinuidades/contrastes entre cores, formas ou espaços vazios. Quando analisamos a 

saliência, atentamos para o primeiro aspecto visível ao leitor, ou seja, a menor ou maior 

evidência dada a um elemento na composição da imagem. Tal evidência pode ser obtida por 

meio do uso de sobreposições e efeitos de cores e tamanhos, por exemplo. 

Assim, tendo refletindo um pouco sobre a leitura de textos multimodais a partir de 

alguns apontamentos teóricos, compreendemos então a necessária atenção a ser dada aos 

significados linguísticos e visuais (SILVESTRE; VIEIRA, 2015), o que não só coaduna com a 

competência definida pelo quinto descritor do SAEB — interpretar textos com o auxílio de 

material gráfico —, mas também mobiliza um conjunto de estratégias que encaminham uma 

prática leitora com vistas à análise crítica dos textos em circulação social. 

E então, o que dissemos até aqui fez surgir outras ideias? Ficou curioso em 

investigar algum tema em particular? Sinta-se convidado a explorar mais as referências 

indicadas na página 23, Para saber mais. Valerá a pena! Isso nos ajuda a ampliar nosso 

conhecimento e a inovar nossa prática docente. E por falar de prática, continuemos nossa 

conversa. 
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Bem, até aqui refletimos acerca de alguns assuntos que nos concernem 

diretamente enquanto professores, pois contemplam o ensino de leitura. Vamos ver agora 

como organizar nosso trabalho, efetivando o que aprendemos? 

Nosso objetivo geral é propor estratégias de leitura de texto multimodal visando à 

produção de sentidos. Nossos objetivos específicos são elencados em cada oficina e 

correspondem às habilidades a serem adquiridas pelos alunos. Assim, as oficinas se 

estruturam a partir do modelo tridimensional de Fairclough (2001), isto é: na primeira, a 

ênfase é dada à dimensão do texto; na segunda, à dimensão da prática discursiva; na 

terceira, à dimensão da prática social. Cada oficina demandará o tempo de uma aula para 

sua realização. Apesar de não ser absoluta, essa divisão atende à necessidade didática de 

abordar cada esfera de análise por sua vez, para que os alunos acompanhem todo o 

processo. Além disso, a partir da segunda, cada oficina se realiza retomando o que foi 

assimilado ou não na anterior.  

Os recursos didáticos necessários são: quadro-branco ou quadro-negro, pincel 

atômico ou giz, videoprojetor ou fotocópias coloridas. O uso desses recursos dependerá da 

disponibilidade da instituição escolar, não havendo impedimento material para a realização 

das oficinas.  

Para o desenvolvimento das ações didáticas, é importante notar o seguinte:  

• Antes do trabalho em sala, o professor precisará ler os textos de campanha comunitária 

tantas vezes quanto achar necessário, a fim de esboçar uma interpretação possível. Assim, 

no momento da interação com os alunos, ele conseguirá explorar melhor os elementos 

particularizados em cada oficina. 

• Antes do início de uma oficina, um espaço do quadro-branco deve ser reservado para a 

anotação dos comentários dos alunos. Isso ajudará o professor a perceber, a cada pergunta 

feita, o que ainda não foi dito, fazendo assim um acompanhamento da leitura coletiva.  

• A fim de manter a interação verbal, o professor fará perguntas à turma, que servirão para 

despertar/concentrar a atenção dos alunos para as/nas estratégias de leitura propostas em 

cada oficina. 

• Durante a oficina, recomendamos que o aluno não faça anotações pessoais como requisito 

para cumprimento das atividades. Mesmo que ele queira tomar nota de algo, que isso não o 

Animando as oficinas de leitura... Animando as oficinas de leitura... 
11 
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impeça de participar da construção coletiva da leitura em sala por meio da interação oral. 

Nesse sentido, o professor precisará orientar os alunos. 

A passagem de uma oficina a outra acontecerá com a avaliação de leitura dos 

alunos. Para isso, o professor pode seguir a indicação dada no final de cada oficina: uma 

atividade de leitura de um texto multimodal a ser realizada individualmente e analisada pelo 

professor segundo critérios previamente elencados. A partir disso, é importante observar se 

os objetivos de cada oficina foram atingidos, ou seja, se os alunos mobilizaram as estratégias 

de leitura aprendidas em cada oficina. Se for o caso, o professor reforçará nas oficinas 

seguintes o que ainda não foi suficientemente assimilado.  

Disposta dessa maneira, a avaliação não representa uma validação da oficina 

realizada, mas, sobretudo, um feedback para o professor fazer o balanço de sua prática e 

reorientar os trabalhos de cada oficina de acordo com possíveis dificuldades de leitura 

persistentes no alunado. Resumindo, teremos o programa a seguir: 

OFICINA OBJETIVOS CONTEÚDO  
DURAÇÃO 
PREVISTA 

(I) 
“Enfatizando o 

texto” 

•Analisar os elementos visuais do 
texto. 
•Identificar a coesão entre os 
elementos verbais do texto. 
•Compreender a relação entre os 
elementos verbais e visuais do texto 

Os modos de 
linguagem verbal e 
visual de textos de 

campanha 
comunitária 

Uma aula 
(50 minutos) 

(II) 
“Enfatizando a 

prática discursiva” 

•Revisar as estratégias da oficina 
anterior. 
• Identificar as instâncias de 
produção, circulação e consumo do 
texto. 
•Identificar a força ilocucionária do 
texto (advertir, orientar). 

Os aspectos 
discursivos de textos 

de campanha 
comunitária 

Uma aula 
(50 minutos) 

(III) 
“Enfatizando a 
prática social” 

•Revisar as estratégias das oficinas 
anteriores. 
•Identificar a presença de ideologia 
no texto. 

  

As relações entre 
textos de campanha 

comunitária e 
sociedade 

Uma aula 
(50 minutos) 

 

Feita essa apresentação, que tal passarmos agora às oficinas de leitura?  
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Nesta primeira oficina, enfatizaremos os modos de linguagem verbal e visual dos textos de 

campanha comunitária.  

Nossos objetivos serão...  

• Analisar os elementos visuais do texto. 
 
• Identificar a coesão entre os elementos verbais do texto. 
 
• Compreender a relação entre os elementos verbais e visuais do texto. 
 
 
Nossas ações didáticas serão... 
 
a. Apresentar aos alunos os objetivos da oficina e o modo de trabalho adotado: construção 

coletiva da leitura do texto por meio da interação oral. 

 

b. Projetar o texto abaixo19 no quadro-branco, de modo que os alunos o visualizem bem 

para acompanhar a discussão. 

 

 

 

 

 

 

c. Iniciar a leitura/a interação perguntando à turma: 1) Vocês reconhecem o texto que temos 

na tela? Nesse momento, levar os alunos a recordar o que já viram ou ouviram sobre 

campanhas comunitárias em sua experiência escolar ou extraescolar, ativando seus 

conhecimentos prévios. 

d. A fim de relançar/manter a interação oral em sala, continuar colocando paulatinamente 

as seguintes questões: Observe o conteúdo visual. 2) Que cenário é representado? 3) Que 

personagens são apresentados? 4) Que atitudes eles demonstram? 5) Em que situação se 

encontram?  

                                                           
19

 Esse mesmo texto consta no ANEXO I, em um tamanho disponível para o professor projetar ou imprimir. 

Enfatizando o texto... 
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De acordo com as respostas dos alunos, neste momento, é importante 

explorar/complementar os elementos visuais elucidados pelas perguntas, expondo e 

explicando as noções de: 

- enquadre, que configura o cenário de uma estrada, representado pela foto de um acidente 

de trânsito (à esquerda) e pela imagem do asfalto bem conservado (à direita) em que estão 

os elementos verbais do texto, destacados com as cores branca e amarela (remetendo às 

sinalizações usadas na estrada). O enquadre é marcado nesse texto pelo uso de linhas 

divisórias, neste caso, as faixas amarelas contínuas, que sinalizam a proibição de 

ultrapassagem. Assim, o conteúdo visual do texto corresponde aos dois lados de uma 

mesma pista. 

- distância, que delimita uma menor proximidade da cena em relação ao leitor.  Vê-se, 

assim, a figura de uma criança, mostrando a maior porção do corpo. Além disso, há o cenário 

de uma estrada onde há um carro virado, uma ambulância e uma viatura policial. Aí se 

encontram socorristas prestando atendimento a uma vítima, legitimando uma situação de 

acidente de trânsito. 

- saliência, que evidencia a presença da criança em pé sobre a grama, afastada e sozinha, 

abraçando um urso de pelúcia e demonstrando uma atitude de tristeza, de dor. 

- olhar, que mostra a ausência de interação da criança com o leitor do texto, uma vez que 

ela posiciona o rosto atrás do urso de pelúcia, não olhando para ele. Dessa forma, a imagem 

se coloca em situação de oferta, a ser apreciada pelo leitor. 

e. Depois de explorar o conteúdo visual do texto, esboçar com os alunos uma possível 

interpretação, respondendo à pergunta: 6) Como os aspectos visuais observados 

interferem/auxiliam na interpretação do texto? 

Analisando tais aspectos é possível entender que o conteúdo imagético cumpre no texto a 

função de reproduzir para o leitor, por meio de elementos bastante elucidativos, o contexto 

e as consequências de atos irresponsáveis no trânsito. Quando é evidenciada a figura de 

uma criança que supõe, com a postura apresentada na imagem, ter perdido entes queridos, 

estar sozinha e, portanto, vulnerável, mostram-se assim os resultados graves de uma prática 

imprudente por parte de alguns motoristas. Importante notar, diante disso, a conservação 

da pista apresentada na imagem, o que parece eximir o Estado de qualquer responsabilidade 
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quanto à ocorrência de acidentes, pois, as estradas “sempre” estão em boas condições e 

devidamente sinalizadas. Nessa ótica, o cidadão é o agente primordial da boa convivência 

social20.  

f. Em seguida, passar às seguintes questões, pouco a pouco: Leia o conteúdo verbal. 7) De 

que assunto ele trata? 8) Existe relação entre o conteúdo verbal e o conteúdo visual?  

Mais uma vez, conforme as respostas dos alunos, você precisa levá-los a compreender: 

- a manutenção do tema por meio da coesão do texto verbal, que se dá no uso de palavras 

de campo semântico comum (imprudência/acidente, crime/limite) e de elipse: (imprudência) 

é crime. 

- a associação entre os elementos verbais e não verbais na interpretação de textos 

multimodais, conforme prevê a competência apresentada pelo quinto descritor do SAEB. 

Para isso, ressalte: a cor das letras que referem as sinalizações em via pública, a relação 

entre as palavras imprudência/acidente/crime e o cenário descrito na porção esquerda do 

texto. 

 
Nossa avaliação será... 
 
Ao final dos trabalhos, expor aos alunos o texto que será trabalhado na oficina seguinte (cf. 

ANEXO II) e propor-lhes a ATIVIDADE 1 (cf. APÊNDICE I).  

Essa atividade demandará do aluno sua atenção para as palavras-chave que completam o 

texto e que dizem os principais detalhes sobre o seu conteúdo visual e verbal.  Dessa forma, 

você poderá avaliar o rendimento dos alunos, verificando com o gabarito (cf. APÊNDICE II), 

se eles conseguem empregar as palavras de acordo com o que analisaram no texto. Ou seja, 

se eles preencherem as lacunas com as devidas palavras (ou com palavras equivalentes) 

demonstrarão que observaram adequadamente: 1) os elementos visuais, 2) a coesão entre 

os elementos verbais, 3) a relação entre os elementos verbais e não verbais. Com o feedback 

obtido nessa avaliação, você poderá redimensionar ou não a próxima oficina, preenchendo 

possíveis lacunas quanto aos aspectos da leitura na dimensão do texto e, em sequência, 

explorando a dimensão da prática discursiva. 

                                                           
20

 Esse trecho traz apenas uma breve reflexão sobre a leitura do conteúdo, que pode ser ampliada ou 

reorientada de acordo com as discussões em sala durante a oficina. 
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Nesta segunda oficina, enfatizaremos os aspectos discursivos referentes aos textos de 

campanha comunitária, isto é, quem o produz e por que, quem o lê e onde ele é encontrado. 

 

Nossos objetivos serão...  

• Revisar as estratégias da oficina anterior. 
 
• Identificar as instâncias de produção, circulação e consumo do texto. 

• Identificar a força ilocucionária do texto (advertir, orientar). 
 
 
Nossas ações didáticas serão... 
 
a. Apresentar aos alunos os objetivos da oficina e lembrar o modo de trabalho adotado: 

construção coletiva da leitura do texto por meio da interação oral. 

 

b. Projetar o texto abaixo21 no quadro-branco, de modo que os alunos o visualizem bem 

para acompanhar a discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. A partir dos resultados obtidos com a ATIVIDADE 1, iniciar a leitura na dimensão do texto. 

Seguir o passo a passo da oficina anterior. Analisar a relação entre os elementos visuais e 

verbais do texto e o efeito disso no processo de interpretação. 

                                                           
21

 Esse mesmo texto consta no ANEXO II, em um tamanho disponível para o professor projetar ou imprimir. 

Enfatizando a prática discursiva... 
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d. Continuar a discussão com a análise da dimensão da prática discursiva materializada no 

texto, colocando paulatinamente as seguintes perguntas: 1) Qual ou quem é a fonte desse 

texto? 2) Onde o texto pode ser encontrado? 3) A quem pode interessar a leitura desse texto?  

De acordo com as respostas dos alunos, neste momento, você precisa 

explorar/complementar os elementos elucidados pelas perguntas. Ou seja: seguinte à 

pergunta 1, apresentar a instância de produção; seguinte à pergunta 2, a instância de 

circulação; seguinte à pergunta 3, a instância de consumo. Trabalhar essas noções com os 

alunos os auxiliará nas atividades dessa oficina e nas suas práticas de leitura cotidianas. 

Assim, mostre que o texto foi produzido por um órgão do governo federal brasileiro, isto é, o 

Ministério da Saúde. Quanto à sua circulação, ele pode ser: veiculado em suportes como 

cartaz, outdoor, busdoor22, folheto, memes; distribuído nos transportes públicos, nos 

prédios, nas redes sociais e nos sites de repartições governamentais. Quanto ao público 

leitor desse texto de campanha comunitária, podemos dizer que é formado pelos cidadãos 

que frequentam os lugares onde o texto é distribuído e são destinatários das políticas 

públicas estatais. Assim, esse texto implica uma coletividade na qual também estão inseridos 

os alunos, enquanto sujeitos sociais. 

 

e.  Por fim, concluir a oficina lançando a seguinte questão: 4) Com qual finalidade esse texto 

é distribuído?  

 

Neste momento, de acordo com a interação oral havida em sala ao longo de toda a oficina, 

você precisa ajudar os alunos a compreender o propósito do texto. Considerando a 

produção, a distribuição e o consumo desse texto, levantados anteriormente, mostre-lhes 

que a força ilocucionária dele consiste em advertir os cidadãos quanto aos possíveis danos 

da prática de racismo (“FAZ MAL À SAÚDE”) e orientá-los quanto aos meios de proteção 

oferecidos pelo Estado (“DENUNCIE, LIGUE 136”). Saliente, nessa ocasião, o aspecto 

persuasivo do aporte verbal e visual dirigido ao leitor (“Não fique em silêncio” / dedo 

indicador do personagem em riste). 

                                                           
22

 Instrumento de mídia móvel representado por um adesivo aplicado na parte traseira exterior dos ônibus.  
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Nossa avaliação será... 

Ao final dos trabalhos, expor aos alunos o texto que será trabalhado na oficina seguinte (cf. 

ANEXO III) e propor-lhes a ATIVIDADE 2 (cf. APÊNDICE III). 

Essa atividade demandará do aluno a marcação de uma alternativa em cada uma das 

questões, que em seu enunciado recuperam o que foi trabalhado na oficina, nessa ordem: 1) 

a relação entre os elementos verbais e visuais, 2) a identificação da instância de produção do 

texto, 3) a identificação da instância de consumo do texto e 4) a identificação da força 

ilocucionária do texto. Dessa forma, você poderá avaliar o rendimento dos alunos, 

verificando seus acertos conforme gabarito: 1)a – 2)c – 3)b – 4)a. Com o levantamento dos 

resultados, você poderá redimensionar ou não a próxima oficina, preenchendo possíveis 

lacunas quanto aos aspectos do texto e da prática discursiva, e, em sequência, explorando a 

prática social. 
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Nesta oficina discutiremos sobre as práticas sociais que envolvem e legitimam os textos de 

campanha comunitária.  

 

Nossos objetivos serão...  
 
• Revisar as estratégias das oficinas anteriores. 

• Identificar a presença de ideologia no texto. 

 
Nossas ações didáticas serão... 
 
a. Apresentar aos alunos os objetivos desta oficina e lembrar o modo de trabalho: 

construção coletiva da leitura do texto por meio da interação oral. 

 

b. Projetar o texto abaixo23 no quadro-branco, de modo que os alunos o visualizem bem 

para acompanhar a discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. A partir dos resultados obtidos com a ATIVIDADE 2, iniciar a leitura na dimensão do texto 

e na dimensão da prática discursiva. Seguir o passo a passo das oficinas anteriores. Analisar a 

relação da multimodalidade do texto com seus aspectos discursivos e o efeito disso no 

processo de interpretação. 

 

d. Tendo explorado a superfície textual e realizado a interpretação com a análise da prática 

discursiva, levar os alunos a estabelecer ligações entre tudo isso e as práticas sociais que os 

                                                           
23

 Esse mesmo texto consta no ANEXO III, em um tamanho disponível para o professor projetar ou imprimir. 

Enfatizando a prática social... 
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envolvem, permitindo, dessa forma, o posicionamento crítico deles. Assim, lançar 

paulatinamente as questões:  

1) O texto lido corresponde a qual comportamento que vemos e/ou vivemos em sociedade? 

2) Que tipo de pessoa demonstra esse comportamento? 3) Em relação a esse 

comportamento, qual é o ponto de vista assumido no texto? 4) Como você se posiciona a 

respeito desse comportamento?  

Partindo das respostas dadas pelos alunos a cada questão, você precisa ampliar a discussão 

sobre a prática social tematizada no texto, isto é, a corrupção manifestada nas pequenas 

atitudes do cotidiano. Como agentes potenciais dessa corrupção figuram os cidadãos em 

geral, que mesmo acreditando na impossibilidade de ilicitude de seus maus hábitos 

cotidianos, acabam cometendo ações antiéticas e/ou ilegais. 

Fazendo essa reflexão, é possível que os alunos se percebam ou percebam pessoas 

conhecidas demonstrando esses hábitos, ocasião em que eles transferirão o que leram para 

a prática social que lhes é envolta. Tendo observado que o grupo discente chegou a essa ou 

a outra possível interpretação, você pode passar à próxima questão. 

 

e. Concluir a oficina colocando a última questão: 5) Como o texto contribui para a 

manutenção, reprodução ou mudança das práticas sociais?  

Neste momento, você precisa ressaltar a presença de um trabalho ideológico no texto. 

Nesse sentido, com a ênfase dada ao combate à corrupção, praticada sobremaneira por 

representantes políticos em âmbito nacional, esse texto de campanha comunitária alerta o 

público quanto aos pequenos atos corruptos do cotidiano. Assim, ele incita o leitor a uma 

moralização/legalização de tais atos, buscando modificar uma prática social. Isso fica bem 

evidente com o imperativo “Diga Não!”. 

 

f. Encerrada a discussão, fazer o resumo do percurso de leitura realizado nas três oficinas. 

Reforçar a necessidade de interpretar textos com palavras e imagens recorrendo à 

articulação desses elementos e relacionando o(s) discurso(s) veiculado(s) com a(s) prática(s) 

social(is) que encaminham tais textos.  
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Nossa avaliação será... 

 Ao final dos trabalhos, propor aos alunos a ATIVIDADE 3 (cf. APÊNDICE IV). 

Essa atividade demandará dos alunos uma produção textual com o formato de um 

comentário em uma rede social. Embora o enunciado dessa atividade proponha uma 

situação fictícia (pois a rede social IdeaBook não existe e ninguém postou aí nenhum texto 

de campanha comunitária), ela visa a criar um contexto didático em que o aluno reproduzirá 

uma prática de linguagem comum em seu cotidiano: reagir a uma postagem registrando por 

escrito seu comentário.  

Por meio da análise de suas produções textuais, você poderá avaliar a produção de leitura 

dos alunos, verificando se eles contemplaram os objetivos das oficinas realizadas, 

demonstrando terem interpretado o texto com o auxílio de material gráfico. Para essa 

avaliação, é importante adotar os seguintes critérios: 1) retomada dos elementos visuais e 

verbais do texto, 2) menção às instâncias discursivas deste, 3) apresentação de um 

posicionamento crítico diante do que se leu. 

Considerando o desempenho dos estudantes nessa atividade avaliativa e nas anteriores, 

você poderá propor outra oficina ou outra sequência de oficinas, permitindo novas leituras e 

ampliando a produção de sentidos na dimensão do texto, da prática discursiva ou da prática 

social. 

Além disso, essas avaliações, quando somadas às observações do professor em relação a 

outros aspectos próprios do trabalho em ambiente escolar, podem evidenciar dificuldades 

como: ausência de alunos nas aulas, não compreensão das consignas e dos conteúdos de 

cada atividade por parte dos estudantes, limitação do tempo didático, entre outras.  

Essas dificuldades, que também interferiram na primeira testagem deste módulo didático, 

condicionaram a obtenção de resultados limitados. No entanto, elas apontaram e podem 

apontar, quando da utilização deste material em outros contextos escolares, os ajustes 

necessários à ação didática para um ensino e uma aprendizagem cada vez mais exitosos. 
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E então, o que você achou de nossa proposta? Antes de encerramos nossa 

conversa, precisamos ressaltar que este módulo não se presta somente a atender a uma 

exigência institucional de delineamento de um perfil leitor nos alunos, para que estes 

obtenham sucesso em avalições de larga escala. Tal objetivo é legítimo, mas, entendemos 

que ele não é a única finalidade da aprendizagem da leitura. Assim, o trabalho com 

formação leitora da forma como concebemos objetiva o exercício da cidadania por meio de 

práticas sociais de leitura que os alunos precisam realizar diariamente.  

Sabemos que, também em relação ao ensino da leitura, o professor precisa escolher 

o material a ser utilizado, considerando aspectos como: orientação teórico-metodológica 

desse ensino, organização dos conteúdos previstos em uma estrutura curricular, adoção de 

formas de avaliação adequadas ao perfil do alunado e planejamento de sua ação didática.  

Por isso, elaborado em um contexto de pesquisa de mestrado profissional e 

destinado à intervenção docente, este módulo didático constitui uma alternativa para o 

ensino de leitura, sendo organizado em três oficinas que se arranjam a partir dos princípios 

da análise tridimensional de Fairclough (2001) e das noções de olhar, distância, 

enquadramento e saliência da gramática visual de Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]). Com 

essa configuração, tal módulo pode mediar a formação leitora não só porque traz 

contribuições teóricas do ambiente acadêmico-científico para o ensino na Educação Básica, 

mas também porque, servindo-se disso, subsidia o trabalho com a leitura enquanto 

atividade discursiva voltada para a interpretação.  

Enquanto recurso didático a ser utilizado em sala de aula, este módulo pode sofrer 

adaptações de acordo com os diversos contextos pedagógicos em que se encontrem 

professores e alunos. Nesse sentido, é possível propor ainda/talvez: 1) o uso de outros 

textos multimodais, como anúncios publicitários, propagandas institucionais, charges; 2) a 

reorganização da ordem das oficinas; 3) o aumento da duração de cada oficina; 4) a 

produção escrita final de um texto de campanha comunitária que seja apresentado à 

comunidade escolar e que corresponda a uma real necessidade de 

advertência/orientação/mobilização em meio a esta. Essas sugestões e outras poderão ser 

analisadas pelo professor que, conforme sua experiência e sua formação, decidirá quanto às 

adequações a serem feitas. 

 Terminando nossa conversa, por enquanto... 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

Considerando o que você aprendeu nessa oficina de leitura, leia o texto exposto no quadro-branco 

e complete o comentário a seguir. Para isso, você deve encontrar as palavras que preenchem as 

lacunas no caça-palavras abaixo. 

“Esse texto de campanha comunitária aborda o tema do ___________ ___________ em relação a 

determinadas ___________. Analisando o conteúdo visual, observamos a ___________ saliente de 

um ___________ ___________, em seu ___________ de ___________, dirigindo para o leitor seu 

___________, sua expressão ___________ séria e seu ___________ com o dedo. Considerando sua 

posição, ele demonstra certa ___________ para com o leitor. Analisando o conteúdo verbal, vemos 

em destaque ___________ que ___________ sobre a gravidade da ___________ com os 

profissionais da ___________ e fornecem um ___________ ___________ para ___________. Com 

isso, podemos dizer que o conteúdo visual tem relação com o verbal na construção do texto, 

chamando a atenção para  uma prática danosa à sociedade.” 
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APÊNDICE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

Gabarito 

“Esse texto de campanha comunitária aborda o tema do preconceito racial em relação a 

determinadas profissões. Analisando o conteúdo visual, observamos a figura saliente de um 

médico negro, em seu ambiente de trabalho, dirigindo para o leitor seu olhar, sua expressão 

facial séria e seu gesto com o dedo. Considerando sua posição, ele demonstrando certa 

aproximação para com leitor. Analisando o conteúdo verbal, vemos em destaque frases que 

informam sobre a gravidade da discriminação com os profissionais da saúde e fornecem um 

número telefônico para denúncia. Com isso, podemos dizer que o conteúdo visual tem 

relação com o verbal na construção do texto, chamando a atenção para uma prática danosa 

à sociedade.” 
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APÊNDICE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Pensando no que você aprendeu até aqui, leia o texto exposto no quadro-branco e responda 

às questões abaixo. Atenção! Para cada uma delas, marque apenas uma alternativa. 

1) Analisando o texto apresentado, podemos afirmar que... 

a. o conteúdo visual se relaciona com o verbal, chamando a atenção à existência de 

pequenas práticas ilegais do cotidiano. 

b. o conteúdo visual se relaciona com o verbal, apenas tornando o texto mais atrativo para 

o leitor. 

c. o conteúdo visual não se relaciona com o verbal, sendo dispensável a associação das 

palavras com a imagem. 

 

2) É possível dizer que ele foi produzido por... 

a. uma associação de bairro. 

b. por um sindicato. 

c. por uma instituição do governo. 

 

3) O texto se dirige.... 

a. somente a autoridades policiais e judiciárias. 

b. aos cidadãos em geral.  

c. aos que protestam contra atos de corrupção, somente. 

 

4) Com qual finalidade ele é distribuído?  

a. Alertar a população quanto ao pequenos atos ilegais do cotidiano. 

b. Informar aos cidadãos as punições aplicadas aos crimes de corrupção. 

c. Mostrar providências do governo no combate à corrupção.   

 

(gabarito: 1 - a / 2 – b / 3 – b / 4 – a) 
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APÊNDICE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

 

Ao acessar sua conta na rede social 

Friendbook, você observa que um de seus 

amigos compartilhou esse texto de 

campanha comunitária.  

Você reage a essa publicação postando 

um breve comentário e apresentando sua 

posição/sua interpretação.  

Escreva abaixo o texto do seu comentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


