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RESUMO

A pesquisa elegeu como objeto de estudo e investigação o uso didático de textos não verbais (TNV) ou multimodais com
presença da imagem no ensino da leitura, considerando um conceito amplo de leitura. Que didatizações eram produzidas em
sala de aula no eixo do ensino da leitura?
Tivemos como objetivo geral analisar o uso do TNV como instrumento didático na sala de aula e especificamente
objetivávamos reconhecer a concepção de texto e leitura dos professores de Língua Portuguesa ao tomar como referência a
linguagem não verbal materializada no texto não verbal, não linear, ou multimodal com a presença da imagem bem como
apreender nos discursos quais as principais questões no que diz respeito a esses textos. A partir de uma metodologia
complexa, os resultados apontam para um repensar sobre a prática docente frente a objetos didáticos e aos estudos da
linguagem visual.
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INTRODUÇÃO

Observa-se que desde os primeiros anos de escolaridade, os alunos entram em contato com grande diversidade de gêneros
e tipos textuais e que cada vez mais, estão, os estudantes inseridos no universo da cultura visual. São imagens, formas,
cores, códigos e signos que se materializam nos gêneros dispersos do cotidiano – na propaganda, na moda, na televisão,
nas fotos, nos jornais, na internet – uma avalanche de imagens passíveis de leitura, pois são carregadas também de
conteúdo ideológico. A linguagem visual está, portanto presente em nosso contexto sociocultural e na sala de aula tem sido
concebida, didatizada e se configura como uma possibilidade de leituras e usos.

Este estudo visou responder se o professor tem se aproveitado dessa variedade de gêneros como alternativa para
diversificar práticas de leitura e para possibilitar letramentos[1] para além do sistema de escrita, pois, sem dúvida,
concordamos com Dionísio (2005a), quando esta afirma que vivemos numa sociedade cada vez mais visual e que
“representações e imagens não são meramente formas de expressão para divulgação de informações (...), mas textos
especialmente construídos que revelam as nossas relações com a sociedade” (p.160). Procuramos identificar em três
professores de Língua Portuguesa (LP), suas concepções de leitura e texto, tomando por base o texto não verbal,
identificando também sua didática com esse tipo de texto percebendo como são explorados e quais as dificuldades
encontradas, já que ultimamente a leitura de imagens tem se mostrado um recurso bastante utilizado em diversas áreas do
saber: nas ciências humanas, na geografia, na história, na arte, na linguagem, bem como, na indústria publicitária, televisiva
e cinematográfica.
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1. A LINGUAGEM VISUAL

A Semiótica se configura como a base da linguagem visual. Enquanto campo teórico apresenta-se como a Teoria Geral dos
Signos, entendendo-se por signo toda e qualquer coisa que substitua ou represente outra. Na terminologia Saussuriana[2] os
componentes do signo são o significante e o significado, onde o primeiro é definido como “imagem acústica” que toma forma,
enquanto expressão, a partir de uma substancia sensorial ou física e o segundo, como uma “imagem conceitual” que
enquanto conteúdo forma-se a partir de uma substância psíquica.

Outra forma de conceituar signo é na perspectiva Peirciana[3], que o define como uma relação assimétrica. Signo é “aquilo”
que sob “certo aspecto ou modo” representa “algo” para “alguém”. Considera-se de modo essencial o referente, e o sentido
que pode variar dependendo do modo (aspecto) ou do “alguém” a quem se destina. No que se refere aos signos não verbais
é a perspectiva peirciana que extrapola a relação significante/significado e apresenta uma outra relação que é triádica –
signo/signo, signo/objeto e signo/interpretante. A partir dessas relações três tipos de categorias de signos se apresentam - os
símbolos (relação convencional entre signo e sua significação), ícone (relação de semelhança com o objeto) e índice (relação
de contiguidade com o objeto). No que se refere aos signos não verbais materializados em textos, são os ícones que a partir
de sua modalidade visual representam objetos da realidade e estão, de certa forma, embutidos de discurso e conteúdo
ideológico.

A linguagem visual dá condições ao aluno, de conhecer melhor a sociedade em que vive, de interpretar a cultura de sua
época e de outras épocas, e “educar seu olhar”, como nos fala Buoro (2003), para possibilidades de leituras com e sem o
apoio do verbal e também com atribuição de sentido com vistas a uma acepção mais ampla de leitura, uma leitura de mundo,
uma leitura interpretativa tão almejada nas intenções da escola. Utilizar a leitura para a construção de novos textos e para o
exercício da oralidade é uma dimensão pouco explorada na escola, ainda nos dias de hoje.

A imagem enquanto linguagem visual está presente corriqueiramente na sociedade contemporânea em livros, revistas,
outdoors, internet, cinema, TV, vídeos, são tantos os veículos, formas e expressões que, por vezes, diante dessa presença
maciça, pressionada pela grande quantidade de informação, estabelecemos com as imagens relações visuais pouco
significativas. Às vezes, somos espectadores passivos, consumimos imagem muitas vezes sem filtrá-las, sem um olhar mais
reflexivo. Na mídia, uma avalanche de informações visuais seduz o consumidor pelo olhar, e verbal e não verbal articulam-se
para formar um todo significativo. Na escola, a imagem está cada vez mais presente também nos livros de educação básica.
Invadiu todas as áreas de conhecimento e por vezes deixamos de tirar proveito, como nos fala Buoro (2003), dos potenciais
comunicativos que poderiam construir um conhecimento mais amplo acerca dos seus processos de leitura.

Diante da polissemia do termo é imprescindível discuti-lo e posicionar-se quanto ao que aqui consideraremos leitura.
Forma-se uma questão para se refletir sobre ela – É a partir da leitura de uma imagem que se constrói um texto verbal?
Ou ao ler um texto verbal constroem-se imagens?
A acepção da palavra imagem aqui aparece dos dois modos como já mencionamos. Primeiro como representação icônica de
algo e, segundo, como processo mental realizado pela memória. Vemos assim, que são várias as formas de se definir
imagem, dependerá do foco de estudo. No nosso caso, tratamos da imagem estática, gráfica que representa algo que existe
ou pode existir, há necessariamente uma relação de semelhança.

As imagens estão cada vez mais presentes nas práticas escolares, destacando-se nos gêneros multimodais e fazendo parte
do acervo de materiais didáticos disponíveis ao professor. Dessa forma coloca em evidência a linguagem visual, que hoje os
textos requerem, cada vez mais, além do aparato tecnológico, variação de cores, sofisticações, recursos visuais que não
estão ali por acaso ou despretensiosamente, mas comungam de intencionalidade, aceitabilidade e estão presentes em
situações socioculturais. Nesse campo destacamos a tarefa de ler que pressupões muito mais do que a identificação de
signos gráficos.

2. CONCEPÇÕES DE LEITURA: DESMISTIFICANDO O TERMO

A existência de pelo menos três concepções de linguagem é defendida por Travaglia (2006): a) A linguagem como expressão
do pensamento. Tradução do que se passa no interior da mente por meio da exteriorização. O homem organiza suas ideias,
obedece a normas do bem falar e do bem escrever e se expressa logicamente. Essa visão estruturalista e com base numa
psicologia individual foi bastante rebatida e finalmente superada por uma segunda concepção de linguagem; b) A linguagem
como instrumento de comunicação. Nela a língua é um código que precisa ser decifrado para se transmitir uma ideia.
Obviamente a comunicação é uma ação social, então os indivíduos precisam fazer uso do código para se comunicar
independentemente de quais sejam os interlocutores e a situação social; c) A linguagem como processo de interação e de

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_linguagem_nao_verbal_na_sala_de_aula_concepcoes_didatizacoes_e_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



apreensão das coisas do mundo traz-nos a ideia de ação e atuação entre interlocutores. Estes são situados socialmente e
assim no dizer de Travaglia (2006), “a linguagem é, pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela
produção de efeitos de sentido entre os interlocutores” (p. 23).

Em sua obra clássica O Ato de Ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura, o autor Ezequiel T. da
Silva (1996), traça-nos um panorama das pesquisas que consideram a leitura como sendo “a resultante da percepção da
forma das palavras e de seus significados” (p. 21). Através do método de introspecção essas pesquisas procuraram explicar
como as palavras ou a verbalização são percebidas quando postas a curtos intervalos. Outras se detiveram a considerar o
ato de ler como um processo de construção de significado ou de pensamento diante do que está escrito. E ainda, pesquisas
que se referem ao processo de leitura como sendo percepção e compreensão de mensagens escritas de forma paralela às
mensagens faladas. O autor denuncia não haver ainda soluções para questões referentes às ideias de compreensão, de
interpretação e de significados, estas permanecem, segundo ele, como propostas abertas, não discutidas, não respondidas.
Considerando que este autor verbalizou isso no final dos anos 80, verificamos que essas foram atualizadas, pois estudos
mais recentes como os de Kleiman (2004); Lajolo (2004); Koch & Elias (2006) e Silva (2003) já nos trazem essa discussão do
conceito de leitura e de sua apropriação em diferentes faces: relação com a aprendizagem e ensino; como processamento
cognitivo; contexto de produção; sistemas de conhecimento e de processamento textual; as práticas do ato de ler e os
objetos de leitura. Essas questões estão sendo discutidas ao longo dos anos, e seja na formação inicial ou em serviço têm
influenciado e alterado substancialmente as concepções dos professores.

Existe um equívoco permanente das instituições patrocinadoras da cultura do livro e da leitura na escola que é voltada para a
formação de “hábitos de leitura”. As recomendações para ações nesse sentido são tomadas ao pé da letra por professores e
profissionais diretamente ligados à “formação de leitores”, e tomado assim ao pé da letra, sofrem como denuncia Silva
(1998), um processo de radicalização interpretativa. A ideia de que o hábito de leitura deve ser formado no período da
infância sob o risco de uma vez assim não acontecer, poder tornar-se um processo irreversível, não procede. Sabemos que
se assim o fosse, o trabalho de alfabetização e formação do leitor adulto propagado por Paulo Freire e sua educação
libertadora não teria sentido e efetividade. Então podemos concluir que esse princípio é infundado. O ato de ler e
posteriormente o hábito de leitura precisa ser compreendido à luz de princípios sociológicos e filosóficos, uma vez que diz
respeito mesmo à natureza do homem como ser social, indivíduo plural, inacabado e complexo que de acordo com as
experiências de vida do qual é sujeito, transforma-se, modifica-se e isso não tem nada a ver com a faixa etária em que ele
está ao interagir com objetos de leitura.

Nesse sentido pensar o ensino da leitura é pensar formas de ver o mundo e considerar todos os objetos como passíveis de
serem lidos, todos os objetos emergentes da sociedade atual e que de acordo com os interesses dos homens ganharam
atenção de destaque. É assim que objetos de leitura tais como o texto não verbal materializado em gêneros como charges,
tiras, quadrinhos, fotografias, imagens temáticas que falam e contêm discursos inclusive ideológicos precisam ser
considerados.

Podemos dizer que quando falamos em leitura, a primeira ideia que pensamos é em textos impressos por meio da escrita
alfabética. Isso tem uma razão de ser porque estamos situados histórica e culturalmente. Mas esta ideia de leitura não é a
única maneira de pensar o ato de ler. A exemplo do que nos fala Bresson (2001), a língua chinesa utiliza um outro tipo de
grafia que não se baseia no alfabeto e constitui-se da mesma forma como um sistema de notação. As imagens que estão à
nossa volta são objetos de leitura, os gestos que fazemos, nossa expressão facial, os signos sociais, ou seja, uma infinidade
de objetos passíveis de leitura.

Definido assim, o ato de ler parece ser culturalmente neutro, mas não o é. Em sociedades alfabetizadas, adquirir essa
tecnologia significa inserir-se e efetivar-se como cidadão. Da mesma forma quem pensa esse ensino o faz ideologicamente
apresentando ao aprendiz formas de posicionar-se diante das leituras. A atitude passiva frente à leitura pressupõe um leitor
decifrador de caracteres ou “decodificador” como estamos acostumados a nomear, uma atitude ativa pressupõe o exercício
de uma leitura crítica.

3. CONCEPÇÕES ASSUMIDAS E A NOÇÃO TEXTO

Em pesquisa anterior (MONTEIRO, 2006), perguntamos aos alunos do 9° ano do ensino fundamental o que seria um texto e
as respostas indicaram que os alunos tinham uma visão de texto como uma ação comunicativa, considerando apenas as
modalidades oral e escrita. Um texto para ser texto precisava ser produzido por meio de recursos linguísticos, discursivos e
através do conhecimento que os usuários da língua tinham. As respostas mais comuns foram “reunião de frases”;
“conhecimento que traz informação”; “são muitas coisas (...) é tudo o que a gente escreve”; “representação de uma história”;
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“reunião de fatos e acontecimentos”; “tudo o que podemos expressar escrevendo”.

É claro que é difícil até para professores, definir o que seja “texto”, diante da diversidade tipológica e da quantidade de
gêneros existentes, porém percebe-se nas respostas dos alunos que a ideia de texto está bastante ligada ao tipo narrativo e
à modalidade escrita, desconsiderando os textos orais que o tempo todo produzimos. Alguns simplesmente não responderam
dizendo não saber ou que não gostavam de escrever textos nem nada sobre “textos”, e defini-lo não fazia parte de suas
pretensões como estudantes. As respostas mais comuns fizeram menção apenas à modalidade escrita e deixaram de
considerar a ideia de imagem enquanto texto.

Ao responderem sobre se “é possível ler uma imagem?
”, 100% dos entrevistados responderam que “sim”. O curioso foi constatar nas justificativas a essa resposta que os alunos
evidenciavam um pensamento ainda arraigado numa concepção tradicional da língua como código. Destacamos aqui
algumas delas para fins de exemplificação: “Apesar de não ter palavras, entende-se”; “Lemos o que está representado no
papel”; “Imaginamos o que poderia estar escrito”; “Pode-se descrever uma imagem”; “A imagem descreve tudo”; “Não é
preciso palavras, quando se tem a imaginação”; “Na imagem tem uma história”.

Nas respostas estava implícita a ideia de representação sígnica que para os alunos a imagem traz, ou seja, os alunos
compreendem que a imagem tem significado e comunica de alguma forma, por isso, é passível de leitura. Ferrara (2002,
p.15), concorda que “(...) o texto não verbal não exclui o significado, nem poderia fazê-lo sob pena de destruir-se enquanto
linguagem”. Assim, a imagem estaria carregada de significados que expressa, representa, descreve, mostra.

Na justificativa “apesar de não ter palavras, entende-se”, percebe-se como é forte e presente a necessidade de se ter
palavra, “algo escrito” para ler. Leitura aparece como código, algo a ser decifrado, entendido, e esse entendimento é um só,
que naquele momento estaria dispensando tal código, ou seja, sendo substituído pela imagem que de certa forma traria a
informação necessária ao entendimento. Nesta perspectiva, talvez não esteja prevista a dimensão cultural, uma vez que
entendemos aquilo que é significativo para nós. Assim como não é possível que entendamos uma frase em alemão, caso
não conheçamos a língua e, portanto, o “código” escrito.

Marcuschi (2008); Koch (2005); Batista (1997); Possenti (1993) entre outros autores são partidários dessa noção de língua
numa perspectiva interacionista e é com base nesses autores que concebemos também a noção de texto adotada e que
fatalmente estará de acordo com a noção de língua e sujeito. E o sujeito do qual falamos é aquele ocupante de um lugar no
discurso e que é determinado na medida em que se relaciona com outro e com a diversidade de textos sejam eles, orais,
escritos ou de imagem.

Assim precisamos também de aportes teóricos de outras áreas para refletir sobre texto e leitura, pois a literatura clássica da
base linguística de texto considera somente as modalidades escrita e oral. Textos não verbais e textos multimodais com a
presença da imagem não são objetos dessas investigações, como se nesses textos também e igualmente não ocorresse o
fenômeno da comunicação e da interação social. São exemplos do poder desses textos, gêneros como o anúncio publicitário,
a propaganda e os gêneros midiáticos e hipertextuais. Muitos estudos a esse respeito têm avançado e os achados confirmam
a inserção cada vez mais frequentes desses textos na vida cotidiana e que acabam sendo escolarizados. Trazê-los para a
reflexão em sala de aula e investigá-los a fim de descobrir neles efeitos de sentido específicos, seu poder de persuasão, sua
função sociocomunicativa é tarefa da escola e do ensino de língua numa perspectiva social de uso.

4. O TEXTO NÃO VERBAL NA SALA DE AULA E A DIDÁTICA DO PROFESSOR

Estudos de Oliveira (2006) mostram que ainda é incipiente a sistematização do uso de imagens, de textos não verbais, para
fins pedagógicos no currículo. Fora do ambiente escolar, o aluno depara-se com jogos eletrônicos, publicidade, ambientes
virtuais, internet, desenho animados, cartuns, que ampliam o nível de letramento visual e que mesmo estando inseridos cada
vez mais nessa cultura visual, a escola não toma esses objetos como recursos para o ensino, permanecendo diante do seu
conceito tradicional de texto linear, e assim desconsidera a discursividade presente nos gêneros que circulam socialmente
quando poderiam ser didatizados. São escassos também os estudos e as pesquisas acadêmicas sobre o texto não verbal na
sala de aula como objeto de investigação.

Essa pesquisa mostra através das análises dos dados coletados que o texto não verbal e até mesmo os multimodais com a
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presença da imagem, não chegam timidamente na escola. Eles estão lá, mas nem sempre como recurso e instrumento
didático. Potencializar esses textos para refletir sobre leitura para além da escrita é uma das possibilidades que
apresentaremos também nesse trabalho. Mas essa reflexão não deve se distanciar da didática e das condições de trabalho
que os professores de fato têm.

Ao professor coloca-se a seguinte problemática: Como conseguir que aprendizagens institucionais e da cultura geral sejam
significativas para os alunos a ponto de serem utilizadas na vida cotidiana e não apenas como “adornos teóricos” para passar
nos exames e progredir na escolaridade?
Gómez (1998) reflete sobre a dicotomia cultura acadêmica e cultura experiencial, bem como sobre a ideia de aprendizagem
relevante na escola e a reconstrução do pensamento e ação do aluno, vendo na cultura experiencial do aluno um ponto de
partida do trabalho escolar. A sala de aula deve, portanto, ser um espaço de compartilhamento de conhecimento que é social
e socializável. O autor nos apresenta ainda diferentes enfoques para entender a dimensão do ensino. Então, desde sua
concepção tradicional como transmissão cultural e treino de habilidades à uma concepção mais ampla cuja aprendizagem é
um processo de transformação, assim o ensino, revelaria a produção de mudanças, na aprendizagem e isso está
estreitamente imbricado na mudança da prática docente. É preciso conhecer a sala de aula, os modelos que desde a
formação para o magistério se apresentam para o professor na sua formação acadêmica, até a compreensão da
complexidade da sala de aula, para poder intervir de modo a ajudar os alunos seja de forma técnica, heurística, ética e
democrática a avançar nos seus estudos.

São essas questões, complexas, e merecem um estudo aprofundado, pois o professor diante do saber se configura como
nos diz Tardif (2002) em “esboço de uma problemática do saber docente”. Esse saber é um saber plural e surgem tanto da
formação profissional e dos saberes disciplinares, como dos curriculares e dos experienciais.

Diante dos saberes docente há as certezas da prática e a importância da experiência, pois os saberes experienciais abarcam
todos os outros saberes, uma vez que a experiência é constituída dos conhecimentos adquiridos na formação profissional, da
especificidade da disciplina que ensina e do currículo como um todo.

No caso específico do professor de Língua Portuguesa podemos perceber que sua atuação e modos de conceber seu
ensino, diz respeito aos aspectos de concepção de língua, de sujeito e de linguagem e dentro desse universo, sua maneira
de atuar no trabalho de ensino nos diversos eixos dependerá de sua concepção de texto, leitura para o trabalho também com
a oralidade e análise linguística.

Diversas pesquisas têm como campo de investigação a prática do professor para o estudo de fenômenos diversos que
acontecem na sala de aula. Esta nossa objetivou compreender como são didatizados determinados textos por três
professores que atuam na rede municipal do Recife/PE. A incidência do trabalho com textos não verbais foi mínima, então
estamos considerando para fins de análise textos com a presença da imagem e as aulas de leitura com esses textos, bem
como as intenções percebidas em trabalhar a criticidade.

PERCURSO METODOLÓGICO

Nossa opção metodológica foi sendo reafirmada e direcionada ao longo da pesquisa na intenção de escolher um método
significativo para esse tipo de investigação. Assim a pesquisa se apresenta e se caracteriza por uma abordagem
quanti/qualitativa, e tem caráter exploratório.

Participaram como sujeitos informantes, 3 (três) professores de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Recife/PE,
atuantes em salas de aula do Ensino Fundamental e com no mínimo 3 (três) anos de experiência de sala de aula. Além deles
mais 3 (três) professores com os mesmos perfis colaboraram no debate na sessão do grupo focal.
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Por seu caráter multimetodológico, a pesquisa qualitativa pode contemplar diversos procedimentos e instrumentos de coleta
(ALDA-MAZZOTTI & GEWANDSZNADJER, 2004). podemos dizer que a elaboração do conhecimento científico é um árduo
processo de busca de respostas (MOROZ & GIANFALDONI, 2006). E nele algumas atividades são necessárias:

1) Formulação de uma problemática, uma situação problema ou um problema em si. No nosso caso fora o seguinte
questionamento: De que forma os professores utilizam textos não verbais na sala de aula?
Como eles são didatizados em aulas de ensino da leitura?
O problema geralmente nos aparece em forma de pergunta, e é o que nos propomos a responder;

2) O planejamento ou plano da pesquisa, que diz dos procedimentos de coleta dos dados que servirão como indícios para
achar a resposta ao problema. Tais procedimentos compõem o percurso metodológico que deveremos fazer, quais
instrumentos de coleta, quais abordagens e quais métodos a utilizar. Nesse estudo um projeto inicial nos subsidiou sendo ao
longo do processo repensado e adaptado às reais necessidades da pesquisa. Adotamos uma abordagem qualitativa, porém
com métodos tradicionais de coleta dos dados e inovamos com a realização de um grupo focal, técnica hoje cada vez mais
utilizada na pesquisa social;

3) A coleta de dados, que no nosso caso se deu por três instrumentos principais: a observação, a entrevista e o grupo focal.
Tivemos também o questionário que serviu prioritariamente para escolha e seleção dos sujeitos que seriam colaboradores
diretos dessa pesquisa;

4) A análise e interpretação dos dados, cujo procedimento adotado foi a análise de conteúdo pautada em Laurence Bardin
(2002);

5) A comunicação ou divulgação da pesquisa, que no nosso caso se dá em forma de relatório de pesquisa que a academia
nomeia de dissertação e que não necessariamente é o único meio de divulgação. Espera-se desse estudo também a feitura
de artigos científicos, livros de apoio pedagógico e didático ao professor de LP, bem como de socialização da metodologia
utilizada para servir de fonte de consulta de pesquisadores iniciantes e estudantes de modo geral. Um conjunto de 9 (nove)
procedimentos e critérios para organizar os dados foi construído, a fim de interpretá-los à luz de uma abordagem qualitativa a
partir da análise de conteúdo que subsidia metodologicamente esta pesquisa. Após, terminada toda a coleta dos dados,
procedemos da seguinte forma: 1) Confecção de tabelas; 2) Categorização dos dados da observação das aulas de cada
professor no que se refere às estratégias didáticas; 3) Marcação de frequência do trabalho com o eixo leitura; 4) Marcação de
incidência de gêneros trabalhados no eixo leitura; 5) Marcação da incidência do trabalho com textos não-verbais ou
multimodais com a presença da imagem; 6) Marcação dos procedimentos dos professores no trabalho com textos; 7)
Categorização dos modos de ler; 8) Descrição dos dados; 9) Análise comparativa e reflexiva.

Há no meio acadêmico a crítica que se faz às pesquisas com relação aos estudos que investigam práticas docentes e
apontam nelas questões problemáticas sobre a didática e a formação do professor. Acusam-se pesquisadores de deterem-se
em mostrar nas evidencias dos dados de como “não se deve fazer”, ou o que é criticado e apontado como deslizes por parte
dos professores. Buscamos essa reflexão para dizer que: o que seriam das pesquisas se essas não se aproximassem do
que acontece realmente na sala de aula?
Se é preciso mostrar e refletir sobre casos de sucesso, dizemos que da mesma forma, precisamos identificar problemas,
pensá-los, entendê-los cientificamente a fim de colaborar com a discussão sobre determinados elementos da didática e que
nos levam a repensar e planejar a formação tanto inicial como em serviço dos nossos professores. Houve mudanças em
relação ao processo de ensinagem, bem como na elaboração de manuais didáticos. Por causa do processo de avaliação do
MEC no Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD) tem-se mais cuidado com a composição destes materiais
por parte dos autores e editores. É notória a presença de uma maior diversidade de gêneros, de um tratamento mais
adequado no trabalho com os diversos eixos, inclusive o da leitura, mas como diz o professor Marcuschi (2008), “nem tudo

ainda é como gostaríamos que fosse”.
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Reconhecemos a relevância deste estudo no sentido em que ele aponta para uma baixa demanda de pesquisas que
abordem o texto com imagem como objeto de leitura e, sobretudo, a reflexão sobre as atividades didáticas que esses textos
podem encaminhar no eixo da leitura e da produção textual. Sabemos da importância de investigar práticas docentes e
didatizações que reinventam o ensino e promovem aprendizagens. Anunciamos assim, considerações finais, porém
transitórias e provisórias que se apresentam como um olhar e uma interpretação diante de outras que por ventura, novos
olhares podem ter.

Essa pesquisa se propôs a investigar como se dá o uso de um determinado tipo de texto na sala de aula, que didatizações
são criadas a partir dele e como o professor os trabalha ao tomá-los como objetos de leitura. Tratamos de analisar o uso do
texto não verbal como instrumento didático na sala de aula e especificamente reconhecer a concepção de leitura e de texto
de 3 (três) professores de Língua Portuguesa ao tomar como referência o texto não verbal e suas possibilidades de leitura e
assim compreender como esses textos são explorados no ensino de leitura refletindo finalmente sobre as possibilidades
didáticas que os TNVs e os textos multimodais podem proporcionar nas aulas de leitura.

Como hipótese confirmada, tivemos o fato de que os textos não verbais e até mesmo os textos multimodais com a presença
da imagem são subutilizados, ou seja, no trabalho desenvolvido pelos professores, muitas vezes esses textos são pouco
explorados nas suas potencialidades e didatizá-los é algo que foge à competência dos docentes, que quando o fazem, é com
base na proposta do livro didático e dos manuais que ditam passos e sequência para o trabalho com esses textos, mas que
nem sempre estão de acordo com a realidade e o interesse do grupo/classe ou com a abordagem teórica que os subsidiam
enquanto conteúdo e objeto de conhecimento. Caberia ao professor fazer essa aproximação. Há indícios nos dados
analisados de tentativas de um trabalho mais diretivo com o texto multimodal, mas não há uma sequência didática planejada
e sim o objetivo de trabalhar uma data comemorativa.

Os dados anunciam a escassez de um trabalho mais diretivo com esses textos. A ocorrência de textos com imagem foi
mínima e direcionamos nosso olhar principalmente através da técnica do grupo focal para entender qual a dificuldade do
professor uma vez que num primeiro instrumento (questionário) estes afirmaram ser importantes e que trabalhavam com
esses textos.

É possível observar que há um deslocamento da função da escola no que se refere à língua, para a ênfase no ensino da
escrita. Os textos verbais são os mais frequentes, mas a modalidade é sempre a escrita, ficando o eixo da oralidade à
margem desse processo. Os resultados dessa pesquisa nos fizeram refletir sobre a formação continuada, sobre as
concepções dos professores sobre textos não verbais e a viabilidade de se pensar sequências didáticas com textos e
gêneros multimodais com a presença da imagem, pois foge ao domínio do professor que se vê, embora adepto a essa
trabalho, impossibilitado de fazê-lo, uma vez que desconhece os meios.

A análise dos resultados demonstrou que apesar de a leitura, como eixo de ensino de LP assumir posição de destaque no
discurso do professor, ela não se concretiza nas práticas docentes no ambiente escolar. Observamos também que não é do
conhecimento dos professores o que diz a proposta pedagógica da rede no que e refere aos textos não verbais. No grupo
focal, essa questão foi propositalmente suprimida a fim de saber e marcar se ela surge na discussão dos professores. E o
que percebemos e inferimos é que os professores desconhecem o que diz a proposta acerca desses textos e que
competências o trabalho com eles visam atingir. A proposta curricular não dá nenhuma ênfase ao trabalho com textos não
verbais, mas em outras palavras especifica que charges, esculturas, pinturas, placas de trânsito, histórias em quadrinhos,
mapas, tabelas, gráficos são textos importantes que, embora não sejam constituídos por sequências lingüísticas, demandam
o uso de estratégias de leitura que podem ser foco de atenção em sala de aula.

É notório o sentimento de responsabilidade por parte dos professores com o ensino de língua e reconhecem a contribuição
dada pelas suas experiências de sala de aula, mas reconhecem terem ainda o que aprender e melhorar na sua prática.
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Nesse espaço reservamos também algumas considerações sobre as limitações da pesquisa. Os objetivos que nos
motivaram a ir em busca de respostas à fenômenos identificados nas práticas de salas de aula de ensino de Língua
Portuguesa foram no sentido de conhecer, entender e apresentar na comunidade científica achados até então não discutidos
no meio acadêmico. No entanto, dados que ao mesmo tempo confirmava nossa hipótese inicial, também revelava a
impossibilidade de, no nosso caso, ver como se dava o uso de textos não verbais na sala de aula, ou seja, ver quais
didatizações são promovidas e quais concepções estão subjacentes à maneira como o professor didatiza esses textos.

Enfatizamos que a proposta de analisar discursos é bastante peculiar nos estudos no campo da educação que analisam
práticas e discursos docentes. Fizemos nos moldes da análise de conteúdo, pois entendemos que como abordagem teórica e
metodológica, esta proposta daria sua contribuição. Assim discursos foram vistos a partir de falas, expressões verbais que no
entender da análise de conteúdo revelam posturas e atitudes.

Apesar de termos apontado resultados interessantes, enfatizamos e esclarecemos que novos estudos não apenas sobre a
didática do professor, tornam-se necessários, sobretudo sobre o próprio texto não verbal considerando que são textos
bastantes presentes nas práticas sociais de interação. Novos estudos apontarão novas interrogações, inquietações e
reflexões e como nos diz o poeta João Guimaraes Rosa, sobre a vida e as coisas da vida, “o que ela quer da gente é

coragem”.
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