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EFEITOS DE SENTIDO NA LEITURA DE :
•

TEXTOS JORNALÍSTICO E PUBLICITÁRIOS :•

mo
O objetivo deste artigo é o de discutir sobre os

'os de sentido na leitura de textos jornalísticos e
icitários, conforme preconizam os Parãmetros

rriculares Nacionais (1998). Apresentamos as
ibilidades de colocar em prática os fundamentos

'ricos afim de orientar os professores em suas aulas
leitura no Ensino Fundamental.

'alavras-Chave: leitura; estratégias; predição.

tract
The aim of this article is to discuss about lhe

eaning effects in the journalistic and publicity texts
eading, according to the Parãmetros Curriculares

cionais (1998) - the Brazilian official document
ut Portuguese Language Teaching. We present some

ssibilities of putting in practice the theoretical issues
order to aid the teachers in their reading activities in

e Fundamental LeveI.

I!J word: reading; strategies; prediction.

Introdução

A sociedade, gradativamente, concedeu às camadas
pulares o direito de aprender a ler, mas não Ihes foi dado

o direito de se tomarem leitores. A leitura ganhou, então,
durante um bom tempo, o caráter de produtividade para

guns e condições de ascensão social e cultural para outros.
Obviamente, além do aspecto utilitário, que faz com que o
indivíduo ultrapasse os obstáculos impostos pelo cotidiano
e facilite o acesso ao mercado de trabalho, a aprendizagem
da leitura assume uma função social, de resgate da cidadania,
ma vez que possibilita ao leitor conhecer, refletir e atuar

sobre uma dada realidade.
Conseqüentemente, é inegável a relação entre

linguagem, sociedade e cidadania, pois é por intermédio
da linguagem que os indivíduos interagem com o mundo,
adquirindo a postura de agentes de mobilização para a
coleti vidade.

Surge, então, um questionamento, elemento
central desse nosso trabalho: como a escola pode
desenvolver as aulas de leitura, de modo a levar seus
alunos a se tomarem leitores críticos?

A resposta a esse questionamento vem ao
encontro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, uma vez
que estamos apresentando uma proposta de trabalho cujo

•
•
•objetivo é o de levar o aluno-leitor à reflexão, à criticidade, •

a partir da leitura de charges, textos jornalísticos e ••publicitários. •
•

1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Leitura •
•

Estamos considerando a leitura um processo de ••interação em que o leitor e o autor se aproximam através •
do texto. Nesse sentido, o leitor realiza um trabalho ativo •
de compreensão e interpretação do texto, a partir do seu :
projeto de leitura, do seu conhecimento prévio sobre o •
assunto e/ou sobre o autor. •

Obviamente, o processo de desenvolvimento da :
leitura não se esgota nas séries iniciais, no período da •
alfabetização. Há, na verdade, um longo caminho a •
percorrer após a alfabetização, pois o nível de proficiência :
do leitor fluente vai sendo adquirido gradativamente. •
Torna-se, pois, fundamental que a escola forneça •
condições para que o aluno leitor vá adquirindo :
estratégias de processamento da informação adequadas •
às condições de produção da leitura. :

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da •
Educação Nacional (Lei n° 9394, de 20 de dezembro de •
1996), o ensino fundamental visa ao domínio da leitura, •
da escrita, do cálculo e do raciocínio, preparando •
progressivamente o educando para a compreensão dos •
problemas humanos e o acesso sistemático aos :
conhecimentos. Já os Parâmetros Curriculares Nacionais •
(PCN), corroborando a própria LDB, propõem alguns •
gêneros de textos como referência básica a partir da qual :
o trabalho de leitura deverá ser desenvolvido nos terceiro •
e quarto ciclos do Ensino Fundamental. Cabe-nos •
salientar que, nos PCN, foram priorizados textos cujo :
domínio é fundamental à efetiva participação social, •
encontrando-se agrupados, em função de sua circulação ••social, em gêneros literários, de imprensa, publicitários, •
de divulgação científica. O trabalho de leitura em sala de •
aula, por sua vez, deverá ser calcado na explicitação de :
expectativas quanto à forma e ao conteúdo do texto em •
função das características do gênero, do suporte, do •
autor, entre outras. •

Tem-se, portanto, a importância do •
estabelecimento do um projeto de leitura, por meio do •
qual procura-se responder ao seguinte questionamento: :
"O que eu quero saber através desse texto?" Tendo em •
vista seu projeto de leitura, o leitor poderá realizar uma •
leitura global, uma leitura dos pontos principais ou ainda :
uma leitura detalhada do texto, sempre atentando para a •
consecução de seus objeti vos pré-estabe lec idos, :
conforme veremos no item que segue. •
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: 2. Níveis de Leitura
•
: Em se tratando de uma leitura global, o leitor
• normalmente utiliza-se da estratégia de predição,
• procurando, a partir da leitura do título, do nome do autor,
: da editora e dos subtítulos, acionar seu conhecimento
• prévio acerca do assunto a ser lido (Vide Atividade n° 1).
• A leitura global caracteriza-se, pois, como um primeiro
: momento de leitura, em que o indivíduo, seletivamente,
• procurar explorar o texto apenas para confirmar suas
• hipóteses e predições sobre o conteúdo (Brito,1991).
: Nesse sentido, pode-se considerar a leitura um jogo
• psicolingüístico de adivinhação e o que a faz ser eficiente
: não é a percepção e identificação precisa de todos os
• elementos da língua escrita, e sim a habilidade em selecionar
• os aspectos mais produtivos, necessários para produzir e
: testar hipóteses sobre a língua escrita (Goodman, 1967).
• Já na leitura dos pontos principais, o leitor deve
• ser capaz de tomar notas ou grifar adequadamente as
: idéias mais importantes do texto. No entanto o ato de
• grifar ou anotar tais idéias vai depender dos objetivos do
• leitor, bem corno do contexto situacional em que ocorre a
: leitura, pois, como sabemos, não é o texto que apresenta
• o grau de relevância de suas informações, e sim o leitor
• que, através de seus propósitos e expectativas, atribui•• importância às informações veiculadas.
• Ao adotar esse nível de leitura, o leitor, além de
: apreender as idéias mais relevantes, é capaz de elaborar
• resumos, reordenar parágrafos e ainda detectar as informações
• supérfluas ou redundantes. (Vide Atividades n° 1 e n° 2)
: Quanto à leitura detalhada, deve-se primeiramente
• tomar a decisão de que o texto realmente merece esse
• grau de atenção. Em caso afirmativo, após ter efetuado
: uma leitura global e uma leitura dos pontos principais, o
• leitor deve selecionar a parte do texto que deseja ler
• detalhadamente.•
•
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Atividade n° 1

JORNAL DO BRASIL~_....•.• , .,...

Estádio Olímpico de Roma. Doze minutos do 2° tempo.
Entra em campo, sob aplausos do público, o único
jogador do mundo a receber o título de 'O Melhor' por
duas vezes. Quatro minutos depois, um lance mais
ríspido deixa o estádio em silêncio. Alívio. Não foi
.nada. Mais três minutos, numa jogada característica,
passando o pé sobre a bola, de lá para cá, de cá para
lá, a arrancada e...a queda. Com a mão no joelho, o
rosto crispado e às lágrimas, ele grita por ajuda: 'Meu
Deus, não ... ' Foram 144 dias de ansiedade, de
treinamentos de abnegação, tudo para voltar a fazer o
que mais gosta - jogar futebol. A dor de Ronaldinho

tOI sentida por tOdOS.V desespero tomou conta dOS
dois times, das duas torcidas. Rivais em campo e
solidárias com o craque. O fenômeno sai de campo
carregado, sob aplausos, que, tomara, não tenham sido
os últimos." (páginas 25 e 16)

Após a leitura global do texto acima, responda ao que se
pede:
a) O que você sabe sobre o Jornal do Brasil?
b) Qual o fato que motivou essa matéria de primeira capa?
c) Agora, após a leitura de pontos principais, analise o
texto e verifique se ocorrem características típicas do
discurso jornalístico.

Durante a leitura, não é raro o leitor encontrar
sentenças longas e complexas que o impossibilitam de
atingir a compreensão. Nesse caso, adotando uma leitura
detalhada, observando quais são os verbos principais,
ou ainda quais as relações estabelecidas entre as orações,
o leitor pode extrair a informação que lhe é necessária.
Além disso, a identificação de índices coesivos, de elipses
e do uso de deterrninantes é uma característica específica
desse nível de leitura.

Portanto, é a partir dos objetivos de leitura e do
constante confronto entre o conhecimento prévio do
leitor e os dados do texto que se constrói o sentido, que
se processa a compreensão. Sendo assim, ao realizar uma
leitura com fins específicos e ao procurar adotar os
diferentes níveis de leitura, o leitor estará a caminho não
só de um melhor desempenho no que se refere à
compreensão de um texto, como também estará
desenvolvendo sua capacidade de produção textual, na
medida em que as atividades de leitura e escrita são
essencialmente processos similares de construção do
significado.

Atividade n" 2
(Revista Veja, 1988)

TUDO COMEÇOU COM UM GRANDE
AMIGO. QUE ELA CONHECEU ATRAVÉS DE UM
PROFESSOR. UM AMIGO CHEIO DE HISTÓRIAS E
DE AVENTURAS QUE SE CHAMA LIVRO. HOJE,
MARIA CRISTINA SABE QUE O LIVRO É SEMPRE
UM BOM COMPANHEIRO DE TODAS AS HORAS.
NEM PODIA SER DIFERENTE. IMAGINE VOCÊ,
DEPOIS DE UM DIA INTEIRO DE AGITAÇÃO. DE
REPENTE, VOCÊ PEGA UM LIVRO E NO MESMO
INSTANTE FICA FRENTE A FRENTE COM UMA
PERSONALIDADE IMPORTANTE. OU, ENTÃO, VAI
PARAR NO MEIO DE UMA GRANDE AVENTURA NO
PASSADO OU EM PLENO SÉCULO 23. COM O LIVRO
É SEMPRE ASSIM: DÁ PARA ESCOLHER MUITA
COISA. FAZER AS VIAGENS MAIS IMPOSSÍVEIS.

LIVRO A VIAGEM QUE SÓ FAZ BEM.



A leitura, enquanto uma atividade que envolve
elaborações semânticas, pragmáticas, lógicas e culturais,
entre outras, depende de uma série de fatores lingüísticos
e extralingüísticos, o que a transforma em algo muito mais
complexo que a decisão de um suposto "sentido literal"
(Marcuschi,1985:3 )

Conseqüentemente, o ato de ler não pode ser
considerado um processo de decodificação (no sentido
fônico/fonético), visto que o foco do leitor é construir
uma interpretação significativa do texto, em vez de se
concentrar em letras ou palavras individuais.

Dessa forma, a leitura caracteriza-se como um
"processo não-linear, dinâmico na interrelação de vários
componentes utilizados para o acesso ao sentido, e é
uma atividade essencialmente preditiva, de formulação
de hipóteses, para a qual o leitor precisa utilizar
conhecimento lingüístico, conceitual, e sua experiência"
(KIeiman,1989:30).

Em consonância com as idéias de Goodman,
vamos encontrar Smith (1978) para quem a leitura é um
ato de fazer perguntas ao texto escrito, de acordo com o
objetivo do ato de ler. Sendo assim, a leitura se toma
ompreensiva conforme surgem respostas às perguntas

feitas ainda que implicitamente.
A predição, para Smith, é realizada por meio de

uma adivinhação racional, sendo que a seleção de idéias
se efetua dentro de um conjunto restrito de palavras
possíveis. Desse modo, a compreensão do significado
normalmente precede a identificação precisa de letras ou
palavras, isto porque o leitor, baseado em seu
conhecimento de mundo, geralmente tem uma idéia a
respeito do que o autor tem a dizer, antes mesmo de lê-Ia.
Ao utilizar-se de seu conhecimento de mundo, o leitor
toma-se menos dependente da informação visual, o
processamento feito pelo cérebro é mais rápido, visto
que não ocorre uma sobrecarga de informações visuais,
e, conseqüentemente, a compreensão se realiza de
maneira satisfatória.Essa característica do modelo de
Srnith leva-nos, pois, a uma outra: a de que o ato de ler é
parcialmente visual, e de que durante a leitura nós
trazemos nosso conhecimento anterior da língua e
experiência de vida.

Sabemos que os conhecimentos individuais
afetam decisivamente a compreensão, de modo que o
sentido não reside somente no texto. Ainda que seja
considerado como ponto de partida para a sua
ompreensão, o texto só se tomará unidade de sentido

na interação com o leitor. A partir dessa afirmação,
onsidera-se a compreensão da língua escrita como

interativa, na medida em que a leitura é vista como um ato
:.::onstrutivo,por meio do qual os leitores elaboram sobre
as idéias selecionadas de um texto, construindo um
significado para ele. Temos, pois, a construção do
significado como um produto interativo do texto e
ontexto de vários tipos, tais como: conhecimento

Iingüístíco, conhecimento prévio do assunto, experiências
de vida, entre outros (Vide Atividade n° 3).

Fazendo uso dos esquemas mentais, o indivíduo
é capaz de fazer inferências, isto é, existe uma interação
dos esquemas mentais do leitor com a informação do

•
•
•
•
•

texto. É por isso que os esquemas dirigem o leitor a :
perceber não só a informação literal transmitida pelo texto, •
mas também as possíveis implicações lógicas e :
pragmáticas daquela informação. •

•
3. Considerações Finais •

•
•

Sabemos que os textos jomalísticos e publicitários, •
em função de sua contemporaneidade, refletem o :
momento sócio-histórico. Por vivermos em um mundo •
em que a comunicação de massa se faz a cada dia mais ••presente, e por considerarmos a leitura um processo ativo, •
no interior do qual o leitor deve interagir de maneira •
atuante, a escolha dos referidos textos possibilita, no :
decorrer do processo de ensino-aprendizagem, a •
formação de leitores questionadores e críticos, que se •
tomam responsáveis pela (re)construção da cidadania. :
Para que isso ocorra, faz-se necessário que os professores •
elaborem atividades de leitura que permitam a utilização •
de estratégias de leitura. :
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Atividade n° 3
Após a leitura da charge, responda ao que se pede:
a) A que fato histórico se relaciona a cena?
b) Qual a relação entre a cena e o atual contexto

político brasileiro?
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