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RESUMO 

 

O campo de pesquisas acerca dos textos multimodais tem se intensificado mais nos 
últimos anos. Os estudos sobre as estratégias de leitura desses textos, tanto em 
língua materna como em língua estrangeira, é um campo relativamente novo. Neste 
estudo, assumimos a concepção de que todo texto é multimodal e que a leitura é um 
processo interativo entre leitor, autor e texto. As práticas de leitura se adequam aos 
novos formatos que os textos apresentam e se relacionam ao contexto em que autor, 
leitor e texto estão inseridos. Ao ler um texto, o leitor utiliza diversas estratégias de 
leitura para alcançar o sentido do texto. As estratégias utilizadas em textos em língua 
materna, em geral, são transferidas para a leitura de textos em língua estrangeira. 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar as estratégias de leitura que um grupo de 
alunos do Ensino Médio de uma escola pública estadual utiliza ao ler textos 
multimodais em espanhol. As discussões sobre as temáticas abordadas são 
apresentadas sob a visão de autores como Kress (2003; 2010), Jewitt e Kress (2014), 
Koch e Elias (2008), Kato (1995), Kleiman (1989, 2000, 2002), Solé (2007), Coscarelli 
e Novais (2010) e Grabe e Stoller (2013). Para isso, realizamos uma investigação 
qualitativa e exploratória que se deu por meio de um estudo de caso realizado com 
nove estudantes de espanhol do Ensino Médio de uma escola pública estadual da 
cidade de Teresina. Os participantes responderam três questionários: o primeiro teve 
como finalidade traçar um perfil leitor do participante. Os outros dois foram 
questionários de interpretação textual, cuja finalidade era verificar o uso das as 
estratégias de leitura utilizadas a partir das respostas dadas. Para obtenção das 
respostas desses questionários de interpretação, aplicamos a estratégia do protocolo 
verbal simultâneo (LEFFA, 1996). Após a análise, constatamos que os estudantes 
utilizaram as mesmas estratégias para os dois textos, ocorrendo variação nas pistas 
textuais em que se baseavam durante a leitura. Esses resultados levam à reflexão em 
relação ao reconhecimento e uso dos recursos semióticos nas estratégias de leitura 
de texto em espanhol, evidenciando a necessidade de se inserir práticas voltadas ao 
uso de estratégias de leitura e de letramento multimodal e visual nas escolas.  

  
Palavras-chave: Textos multimodais. Leitura multimodal. Estratégias de leitura. 
Língua espanhola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El campo de investigación sobre textos multimodales se ha intensificado más en los 
últimos años y los estudios sobre estrategias de lectura para estos textos tanto en 
lengua materna como en lengua extranjera es un campo relativamente nuevo. En este 
estudio asumimos el concepto de que todo el texto es multimodal y que la lectura es 
un proceso interactivo entre lector, autor y texto. Las prácticas de lectura se adaptan 
a los nuevos formatos que presentan los textos y están relacionadas con el contexto 
en el que se insertan el autor, el lector y el texto. Al leer un texto, el lector utiliza varias 
estrategias de lectura para lograr el significado del texto. Las estrategias utilizadas en 
los textos en la lengua materna, en general, se transfieren a la lectura de textos en un 
idioma extranjero. Esta investigación tiene como objetivo investigar las estrategias de 
lectura que un grupo de estudiantes de secundaria de una escuela pública estatal 
utiliza cuando lee textos multimodales en español. Las discusiones sobre los temas 
abordados se presentan bajo la visión de autores como Kress (2003; 2010), Jewitt y 
Kress (2014), Koch y Elias (2008), Kato (1995), Kleiman (1989, 2000, 2002), Solé 
(2007), Coscarelli y Novais (2010) y Grabe y Stoller (2013). Para esto, llevamos a cabo 
una investigación cualitativa y exploratoria que ocurrió por medio de un estudio de 
caso realizado con nueve estudiantes de secundaria españoles de una escuela 
pública estatal en la ciudad de Teresina. Los participantes respondieron tres 
cuestionarios: el primero tenía como objetivo esbozar un perfil de lector del 
participante. Los otros dos eran cuestionarios de interpretación textual cuyo propósito 
era verificar el uso de las estrategias de lectura basadas en las respuestas dadas. 
Para obtenerlas aplicamos la estrategia del protocolo verbal simultáneo (LEFFA, 
1996) en cada cuestionario. Después del análisis, encontramos que los estudiantes 
usaron las mismas estrategias para ambos textos, con variaciones en las pistas 
textuales en las que se basaron durante la lectura. Estos resultados conducen a la 
reflexión en relación con el reconocimiento y el uso de recursos semióticos en las 
estrategias de lectura de textos en español, destacando la necesidad de insertar 
prácticas dirigidas al uso de estrategias de lectura y literacidad multimodal y visual en 
las escuelas. 

  
Palabras clave: Textos multimodales. Lectura multimodal. Estrategias de lectura. 
Lengua española. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma das maneiras com a qual uma pessoa interage com o mundo, 

de modo que o ato de ler não pode ser visto, simplesmente, como a ação de 

decodificação das palavras. Nele, além de construir a compreensão de um texto com 

base nas informações linguísticas, o leitor também está sujeito a inúmeros fatores 

sociais, culturais e cognitvos que fazem com que a leitura seja um processo dinânico 

e complexo ao envolver contexto, leitor, texto e autor, além das interações entre eles.  

Assim como a leitura não está associada somente à decodificação de palavras, 

o conceito de texto também tem sido abordado a partir de outras perspectivas. Os 

avanços tecnológicos nos chamam a atenção para textos cada vez mais 

diversificados, compostos não apenas por palavras, mas, ainda, por imagens, cores, 

gestos, sinais, gráficos, símbolos, enfim, uma variedade de recursos semióticos que 

usamos para nos comunicar.  

Com isso, percebemos que a comunicação em nossa sociedade se dá, 

também, de modo visual. As imagens, potencializadas pelas novas tecnologias, têm 

sido utilizadas com os mais diversos propósitos comunicativos em contextos também 

diversificados. Na publicidade, é fácil perceber que há muitas situações em que a 

imagem, ao invés de ilustrar o texto verbal, constitui-se no texto em si.  

Em outros contextos, mesmo quando associadas ao verbal, as imagens 

assumem um papel de destaque que nega sua pretensa subordinação ao escrito, seja 

nos textos infantis, nos textos jornalísticos ou em anúncios. Assim como acontece com 

o texto verbal, a leitura do visual é um fenômeno complexo. O sentido do texto 

produzido pelo leitor é influenciado por fatores sociais e individuais que podem nem 

ser os mesmos do produtor do texto. 

As possibilidades de produção de texto, com as mais diversas características, 

têm levado os estudiosos da área, como Kress e van Leeuwen (2006); Dionísio (2014) 

e Coscarelli e Novais (2010), a debater sobre o conceito de texto na atualidade. Estes 

admitem e assumem que o texto vem sofrendo mudanças, que ele não pode mais ser 

visto hoje como antes.  

E em meio a essas discussões, nesta pesquisa, adotamos e assumimos a 

mesma concepção defendida por eles de que todo texto é multimodal, ou seja, de que 

todo texto é formado por diferentes recursos semióticos ou modos semióticos que 



13 
 

 
 

auxiliam na construção de sentido. 

A diversidade dos modos e sua combinação produzem textos com 

características variadas, como os exemplificados anteriormente. Assim, nesta 

pesquisa, utilizaremos três denominações: texto verbal, texto imagético e texto verbo-

imagético. O texto composto por linguagem verbal, sem a presença de imagens, é o 

que chamamos de texto verbal. Seu caráter multimodal é marcado pelo layout, 

podendo estar em colunas ou em moldura, e/ou por sua tipografia, apresentando 

palavras ou expressões em negrito ou sublinhado ou então pela presença de fonte 

diferenciada em alguns trechos. 

O termo “texto imagético” é utilizado para referir-se àquele texto composto 

unicamente por imagem. Seu caráter multimodal é demonstrado, além de outros 

recursos, pelas cores que a compõem, a saliência, os elementos e/ou participantes 

da imagem, a disposição desses elementos (no centro ou em periferia) e a presença 

de moldura toda essa organização contribui com o sentido que pode ser construído 

durante a leitura. O termo “texto verbo-imagético” é utilizado quando houver a 

associação da linguagem verbal com a imagem para produção de sentido. 

O processo de compreensão dos textos envolve não apenas o contexto social, 

cultural e cogntivo como, também, a observação dos aspectos mutlimodais presentes. 

Para realizar a leitura de um texto, o leitor se utiliza de diversas estratégias com a 

finalidade de compreender o que foi lido. As estratégias de leitura podem ser definidas, 

de modo simples, como ações que o leitor realiza diante de um texto com a finalidade 

de compreendê-lo e/ou identificar informações presentes nele. 

A utilização de estratégias para compreensão de textos também acontece 

quando lemos textos em língua estrangeira. Algumas delas que podemos utilizar são: 

inferências sobre o texto, aplicar o conhecimento prévio, ler o título, subtítulos, 

imagens, características tipográficas, etc. (KATO, 1995; SOLÉ, 2007). 

O contato com línguas estrangeiras não se dá apenas por meio da escola já 

que a mídia e a internet o proporcionam de maneira rápida e eficaz. Qualquer pessoa 

pode ter contato com qualquer língua do mundo por meio da internet e a motivação 

para ter esse contato fora da escola é particular de cada um.  

Nas escolas brasileiras de nível médio, os alunos têm contato com duas línguas 

estrangeiras: o inglês e o espanhol, ambas de ensino obrigatório, até o presente 
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momento1. Nesse contexto, espera-se que os professores de línguas estrangeiras 

incentivem seus alunos a aumentar o contato com o idioma estudado, mesmo para 

aqueles que já o conheçam fora do ambiente escolar. Isso pode ajudar o aluno a se 

familiarizar mais com o contexto cultural da sociedade a qual o texto se relaciona, 

além de conhecer especificidades do idioma e aspectos ligados ao seu uso. 

Por muitos anos, o estudo de línguas estrangeiras nas escolas ficou pautado 

em práticas voltadas ao ensino de gramática e vocabulário, sendo, portanto, o idioma 

estudado de forma descontextualizada. Mas os documentos oficiais voltados para a 

educação, como as Orientações Curriculares Nacionais - OCN (BRASIL, 2006) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002), apresentam propostas de 

mudança dessa realidade, especialmente as OCN.  

Esses documentos propõem o trabalho com textos diversos, a valorização da 

língua como parte da cultura e do meio social, o reconhecimento, a leitura e a 

compreensão das várias modalidades de linguagem presentes na sociedade (verbal, 

visual, sonora e digital, por exemplo) e a associação que deve ser realizada entre 

ensino de línguas estrangeiras, letramento, multiletramentos e multimodalidade como 

meio de aprendizagem de um novo idioma abordando, então, aspectos importantes 

relacionados ao ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Se nos voltarmos à reflexão sobre o que os PCNs (BRASIL, 2002) nos orientam 

no ensino de língua estrangeira, vamos encontrar que o ponto de partida para o ensino 

da língua deve ser o texto (leitura e compreensão) para, a partir dele, trabalhar 

aspectos linguísticos e lexicais. Isso pode evitar que as aulas fiquem moldadas 

apenas no ensino de gramática e de listas de vocabulário descontextualizadas e 

repassadas de forma mecanizada (BRASIL, 2002). Dessa maneira, para que se possa 

partir do texto, é interessante compreender a relação do aluno com o texto, as 

estratégias que ele utiliza na leitura, os gêneros que ele conhece e os que mais têm 

contato no dia a dia. 

Fatores como o conhecimento que o leitor possui do idioma estrangeiro, seu 

conhecimento de mundo e o entendimento do contexto social e cultural do leitor 

 
1 Isso porque no novo formato que a educação brasileira de nível médio irá assumir em breve a língua 
espanhola deixará de ser obrigatória, passando a ser preferencial quando uma segunda língua, em 
caráter optativo, for ofertada pela escola, como apresentado pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional- LDB, Lei 9394/96, reformulada em  2017. 
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(GRABE E STOLLER; 2013) e, acrescentamos também, o contexto social e cultural 

do texto, podem influenciar nessa compreensão do texto em língua estrangeira. 

Conhecer as estratégias, que são utilizadas ao ler textos multimodais em língua 

espanhola, pode ajudar a compreender o modo como o leitor interage com o texto em 

outro idioma, e como ele constrói sentido.  

Considerando textos em língua espanhola, trabalhar os aspectos multimodais 

da leitura e da escrita em sala de aula pode contribuir para a mudança da visão do 

aluno em relação aos textos multimodais, como demonstrado por Oliveira e Sant’Ana 

(2018) ao ensinar sobre o gênero carta, em espanhol, a alunos de 1º ano do Ensino 

Médio. As autoras mostraram que os alunos, após a intervenção voltada para a 

multimodalidade, passaram a se preocupar tanto com os aspectos verbais como com 

os aspectos não-verbais, os sociais e até mesmo os discursivos que se fizeram 

presentes no texto, ampliando, portanto, os horizontes de interpretação dos textos. 

Em relação às pesquisas relacionadas ao uso das estratégias de leitura em 

textos multimodais, Manoli e Papadopoulou (2013) investigaram a familiaridade no 

uso de estratégias de leitura em textos multimodais por estudantes gregos aprendizes 

de inglês como língua estrangeira. Elas examinaram o uso das estratégias de 

“ativação do conhecimento prévio, desenvolvimento de organizadores gráficos, 

previsão, skimming, scanning e contextual guessing”2 em dois momentos: um antes e 

um depois de uma instrução sobre o uso dessas estratégias em textos multimodais.  

As autoras concluíram que a instrução melhorou o desempenho dos alunos na 

aplicação das estratégias em textos multimodais, melhorando a capacidade de 

extração de informações nesses textos. Manoli e Papadopoulou (2013) ainda 

indicaram a necessidade do ensino de estratégias de leitura e seu uso, em textos 

multimodais, fazendo com que o aluno explore todas os modos e recursos disponíveis 

nesses textos.  

Outro trabalho que demonstra essa ideia é o artigo de Alvermann e Wilson 

(2011). As autoras exemplificam que estratégias de compreensão leitora de textos 

verbais podem ser aplicadas a textos multimodais de ciências auxiliando na 

construção de sentido e refletindo sobre a importância do ensino das estratégias e 

 
2 activation of prior knowledge, development of graphic organizers, prediction, skimming, scanning, 
and contextual guessing. (MANOLI E PAPADOPOULOU, 2013, p. 40, tradução nossa. Doravante 
todas as traduções.) 
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sua aplicação em textos multimodais de qualquer área. Os estudantes investigados 

utilizaram as estratégias que eles já conheciam seguindo as instruções dadas pela 

professora.  

As autoras concluem que há uma necessidade de desenvolver a consciência 

crítica tanto da leitura quanto da produção multimodal de cada aluno e que a 

orientação para a compreensão de textos multimodais oferece aos alunos 

possibilidades de como eles deverão representar o conteúdo que lhes importa. O 

estudo ressalta a importância de tornar o aluno consciente sobre o uso de estratégias 

de compreensão nos textos multimodais. 

Após essa breve apresentação de pesquisas, percebemos que há a 

necessidade da realização de mais estudos na área de leitura e multimodalidade que 

envolvam aspectos relacionados ao uso das estratégias de leitura de textos 

multimodais em espanhol. Além disso, as observações realizadas em sala de aula, 

como professora de língua espanhola, mostraram que os alunos apresentavam 

dificuldades de leitura e compreensão dos textos trabalhados na aula, motivando a 

realização desta investigação. 

Como objetos de investigação, utilizamos o texto verbo-imagético e o texto 

verbal, pois pretendemos utilizar textos que apresentem a língua espanhola escrita e, 

a partir deles, investigar as estratégias de leitura que um grupo de alunos do Ensino 

Médio de uma escola pública estadual utiliza ao ler textos multimodais em espanhol, 

de modo a identificar as possíveis semelhanças e diferenças existentes no uso de 

estratégias de leituras para textos verbais e textos verbo-imagéticos. 

Diante da realidade profissional vivida por esta pesquisadora e da necessidade 

de contribuir com o campo de pesquisa na área das estratégias de leitura de textos 

multimodais em língua estrangeira, mais especificamente em língua espanhola, este 

estudo pretende encontrar respostas para as seguintes perguntas da pesquisa: a) 

quais são as estratégias de leitura priorizadas por um grupo de alunos do ensino 

médio ao ler textos verbais e textos verbo-imagéticos em espanhol? b) Há diferenças 

significativas no uso dessas estratégias para os dois tipos de textos? Quais? c) Há 

semelhanças no uso dessas estratégias para os dois tipos de textos? Quais? 

Responder a essas inquietações pode auxiliar no entendimento da relação que esses 

alunos do Ensino Médio, de modo específico, estabelecem com os textos em língua 

espanhola e nos permitir conhecer um pouco mais sobre o caminho que eles seguem 
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para a construção do significado durante a leitura de textos multimodais em uma 

língua estrangeira. 

Espera-se, portanto, que o desenvolvimento da proposta deste trabalho possa 

estimular mais pesquisas na área da leitura em língua estrangeira e estratégias de 

leitura de textos multimodais em língua estrangeira. Assim como pesquisas voltadas 

para o uso de textos multimodais no ensino e aprendizagem do espanhol e no estudo 

de eventos e práticas letradas na aprendizagem da língua espanhola.  

A fim de apresentar os principais pontos abordados nesta pesquisa, que nos 

ajudaram a alcançar os objetivos propostos e responder às perguntas feitas, 

esclarecemos, a seguir, as próximas seções em que esse trabalho se encontra 

dividido. 

No capítulo 2, abordamos os conceitos mais gerais deste estudo e que são 

importantes para a compreensão do processo de leitura nos dias de hoje. Nele, 

esclarecemos o que é multimodalidade, multiletramentos, letramento visual e 

multimodal. Esses termos tem ganhado mais atenção em debates acadêmicos na 

atualidade. Ainda neste capítulo, discutimos as contribuições dos principais 

estudiosos em cada área.  

No capítulo 3, apresentamos temas mais específicos para essa pesquisa. 

Realizamos um percurso histórico sobre as concepções de leitura, abordamos a 

leitura multimodal e mostramos os aspectos do processamento da leitura de textos 

em língua estrangeira, bem como o uso de estratégias de leitura. Finalizamos o 

capítulo apresentando e discutindo as estratégias de leitura investigadas nesta 

pesquisa.  

No capítulo 4, evidenciamos os aspectos metodológicos desta pesquisa, tais 

como: o tipo de pesquisa, os participantes, os instrumentos de coleta de dados, assim 

como os procedimentos para coleta e análise dos dados. 

O quinto capítulo deste trabalho exibe o perfil dos participantes em relação a 

seus hábitos de leitura, em língua materna e em língua espanhola. Mostra, também, 

as análises das estratégias de leitura elencadas para cada questão dos questionários, 

bem como a comparação sobre seu uso nos dois textos escolhidos para essa 

pesquisa. 
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No último capítulo, retomo os aspectos mais gerais discutidos durante a análise 

dos dados e indico algumas contribuições que essa proposta pode trazer para as 

pesquisas na área de estratégias de leitura de textos multimodais. 
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2 SOBRE MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS 

 

Neste capítulo apresentamos algumas discussões acerca da multimodalidade, 

dos multiletramentos e de dois tipos de letramentos, em especial, o letramento 

multimodal e o letramento visual. Dentre os vários letramentos discutidos atualmente 

e que se interconectam, o letramento visual e o multimodal são aqueles que mais 

contribuem para esta pesquisa. 

 

2.1 Uma visão geral sobre os multiletramentos  

 

A popularização das ideias acerca do letramento como um fenômeno social no 

hemisfério norte levou a novos debates sobre a educação e sobre as práticas 

escolares, como mostrado por Street (2014). De acordo com esse autor, letramento 

significa saber fazer uso social da leitura e da escrita. Um indivíduo pode reconhecer 

a função e uso de uma carta ou um e-mail, por exemplo, e não ser capaz de lê-los 

e/ou de escrevê-los. 

Para Kleiman (2005) e Soares (2016), letramento e alfabetização são conceitos 

diferentes, não apresentam as mesmas exigências e nem são interdependentes. 

Mesmo que alguém não saiba ler e/ou escrever (exigências para se caracterizar como 

alfabetizado) essa pessoa pode ser letrada, pode saber usar textos diversos.  

Isso ocorre porque esse indivíduo analfabeto pode ter tido contato, ao longo da 

sua vida, com eventos e práticas letradas, escutando os que sabem ler e observando 

as relações sociais e as formas de comunicação, mesmo não dominando o código 

escrito. Dessa forma, esses eventos e práticas se relacionam a aspectos sociais, 

históricos e culturais além de acompanharem também as mudanças tecnológicas.  

As discussões em torno desses conceitos (letramento e alfabetização) 

marcaram o cenário brasileiro durante a década de 90. Enquanto isso, no cenário 

internacional, iniciavam-se as discussões em torno apenas não mais de um 

“letramento”, mas de “multiletramentos”. Em 1996, esse termo foi popularizado com a 

publicação de um manifesto escrito por dez estudiosos, entre europeus, australianos 

e americanos, que compunham o então denominado Grupo de Nova Londres (GNL).  

Esse grupo de pesquisadores e estudiosos se reuniu para discutir acerca das 

mudanças que estavam ocorrendo no cenário social da época, ocasionadas pelos 
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avanços da tecnologia nas formas de comunicação. O GNL via a necessidade de 

aproximar a realidade vivida pelos estudantes dentro da escola e a realidade vivida 

por eles fora dos limites escolares, de maneira que pudessem ser orientados a ter um 

novo olhar diante da multiplicidade cultural e textual daquele momento. 

 O cenário social vivenciado nesse período exigia uma abordagem ampla que 

conduzisse a interpretação não somente da linguagem (verbal), mas de todas as 

semioses utilizadas para a comunicação, considerando-se, também, os contextos de 

produção e recepção dessas formas de comunicação. Assim, o termo 

“multiletramentos” se refere à multiplicidade cultural e à multiplicidade de semioses 

utilizadas nas formas de comunicação (NEW LONDON GROUP, 1996). Gomes et al. 

(2019) destacam que a iniciativa desse grupo:  

Trouxe como principais contribuições as reflexões sobre a crescente 
diversidade linguística e cultural presente naqueles países, assim 
como o impacto que os meios de comunicação tinham sobre as 
práticas comunicativas e os modos de construir e de se consumir 

significados. (GOMES et al., 2019, p. 66) 

Essas reflexões depois se expandiram para outros países, como o Brasil, que 

as adequaram à realidade local e incentivaram a reflexões e pesquisas na área dos 

multiletramentos numa tentativa de propor uma modificação do fazer docente e/ou da 

educação. Na perspectiva dos multiletramentos, a escola acompanha as mudanças e 

necessidades das sociedades para que formem cidadãos aptos a atuarem nela, a 

reconhecer e produzir semioses diversas ao se comunicar.  

A visão que se pode ter dos multiletramentos é que eles podem ser, segundo 

Jewitt (2008, p. 245), uma “reconstrução das fronteiras do letramento”3 proporcionada 

pela globalização e com vistas a provocar uma mudança na agenda curricular 

atendendo a textos múltiplos e multimodais e a variados eventos e práticas de 

letramento que envolvem os alunos, considerando suas experiências, interesses, 

recursos tecnológicos e discursivos. 

Com isso, o aluno pode tornar-se um ser cada vez mais crítico e com um olhar 

voltado para identificação e compreensão das manifestações culturais e pessoais 

presentes nas formas de comunicação, bem como nas inúmeras possibilidades 

semióticas de produção ampliando sua visão de forma crítica. Essa visão é defendida 

 
3 “To the remaking of the boundaries of literacy” (JEWITT, 2008, p. 245) 



21 
 

 
 

por Jewitt (2008), Cope e Kalantzis (2009), Rojo (2012) e Gomes et al. (2019). O aluno 

passa a ser mais atuante, abandonando seu papel pacífico e receptivo na 

aprendizagem, e assumindo-se como produtor crítico. Levando a reforçar a ideia de 

que o professor não é o principal responsável pela aprendizagem do aluno. 

A escola, nessa visão multiletrada, tem por papel auxiliar e orientar o aluno a 

interpretar criticamente essa nova sociedade na qual está inserido, a criticar as novas 

características que nela se manifestam e a de estimular o uso das diversas linguagens 

existentes, aproximando realidade social e a realidade escolar. Dessa maneira, “não 

aceitar a relevância de outros modos semióticos nas práticas de leitura é desvincular 

o educando de seu contexto sócio-histórico e cultural e do uso da linguagem com 

propósitos sociais” (GOMES et al., 2019, p. 73), não podendo a escola limitar-se em 

simples reproduções de eventos e práticas letradas variadas e descontextualizadas 

ignorando o papel ativo do aluno como ser social. 

Adotando essa visão multiletrada, entendemos que o ensino das línguas 

estrangeiras, como o espanhol, também não pode ser visto desvinculado da 

sociedade e das ideologias que giram em torno das sociedades. Sobre o ensino do 

espanhol, Baptista (2010, p. 119) alerta para a necessidade “de desenvolver o espírito 

crítico e preparar os alunos para compreender discursos de diversas mídias e culturas, 

tendo em conta as finalidades e intencionalidades presentes nos mais diversos textos 

que circulam na sociedade”, e através disso, promover questionamentos sobre os 

sentidos produzidos por esses textos. 

Cope e Kalantzis (2009) destacam que os novos letramentos e as novas 

práticas sociais estão incorporados e que a pedagogia dos multiletramentos está 

centrada na cidadania ativa em que os aprendizes são agentes de seu processo de 

conhecimento, contribuindo para seu próprio conhecimento e negociando as 

diferenças entre as comunidades. Entende-se, portanto, que uma prática escolar 

voltada para a pedagogia dos multiletramentos pode levar o leitor a ter uma visão 

ampla e crítica das possibilidades de comunicação e de linguagem que ele pode fazer 

uso e que estão presentes em seu cotidiano, utilizando-se daquelas que melhor se 

relacionarem aos seus propósitos.  

De acordo com Rojo (2012, p.19) os textos contemporâneos (multimodais) 

exigem multiletramentos para sua compreensão. Para a autora, esses são “textos 

compostos de muitas linguagens (ou modos ou semioses) e que exigem capacidades 
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e práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para 

fazer significar”. Multimodalidade e multiletramentos são, portanto, conceitos que se 

relacionam e que são cada vez mais necessários na compreensão da organização da 

sociedade atual.  

O aluno deve ser ensinado a ler e a produzir não somente textos verbais, mas 

também imagens e usar os mais variados recursos (som, cor, tipo de letra, gestos, 

movimento) expressando-se nas mais diversas linguagens, interpretando-as e 

avaliando-as criticamente.  

Dessa forma, identificar e analisar criticamente os modos que compõem um 

texto possibilitam uma visão mais crítica do cidadão sobre o que está a seu redor, 

permitindo que eles sejam cada vez mais participativo na sociedade moderna. É a 

multimodalidade que se faz presente. Na próxima seção abordaremos questões sobre 

a multimodalidade e o letramento multimodal. 

 

2.2  A multimodalidade e o letramento multimodal  

 

A comunicação em nossa sociedade sempre esteve pautada no uso de 

diferentes modos, como a linguagem oral, a escrita, a gestual e a digital. Hoje, as 

tecnologias proporcionam uma maior integração dessas linguagens, nos 

possibilitando o uso de variados modos semióticos. Dizemos que a comunicação está 

cada vez mais multimodal. 

Na linguística, o reconhecimento da multimodalidade data do início da década 

de 90 e a partir de então, ela foi gradualmente sendo consolidada como um campo de 

estudo (VAN LEEUWEN, 2017; JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016). Antes 

disso, a maior preocupação da linguística ainda era a linguagem verbal (oral ou 

escrita), a qual, para muitos, detinha toda a manifestação do que se queria dizer, ou 

seja, não precisava de nenhum outro modo semiótico para expressar sentido (KRESS 

et al., 2014).  

Com o advento dos estudos relacionados à multimodalidade observou-se que 

outros modos semióticos também são importantes e que todos contribuem para a 

construção do significado apresentando a mesma importância nesse processo 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; KRESS, 2010; KRESS et al., 2014; VAN LEEUWEN, 

2017; JEWITT, 2013). Além da linguagem verbal e das imagens, os gestos, a língua 



23 
 

 
 

oral, os objetos em 3D, o som, as linhas, as cores, a entonação, os ritmos, a melodia 

também são considerados modos ou recursos semióticos (KRESS, 2010; DIONISIO, 

2014). A interrelação entre os diferentes modos, produzindo sentido, é o que 

caracteriza e define a multimodalidade. 

Ao referir-nos a ela, não podemos desconsiderar os contextos específicos de 

criação e circulação dos textos (contexto cultural, político, social e tecnológico), pois 

os modos que os compõem estão relacionados a esses contextos (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006). Assim, a multimodalidade não implica apenas na integração, mas, 

também, no reconhecimento da diferença entre eles e da maneira em que são 

combinados para a construção de significado em contextos específicos (VAN 

LEEUWEN, 2017; JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016). Destacando-se, 

entretanto, o processo de seleção e combinação dos modos que não ocorre de forma 

aleatória, já que as intenções do produtor do texto, bem como seus contextos de 

produção, divulgação e recepção o influenciam.  

Os sentidos atribuídos aos modos podem variar de comunidade para 

comunidade. Eles são particulares a cada momento, a cada situação e são 

compreendidos pelos membros que fazem parte da comunidade em que surgiram com 

base nos conhecimentos socioculturais compartilhados entre si. (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006; KRESS, 2010). Esses membros determinam o que vai ou não ser 

um modo. Com base nisso, Kress (2010) afirma que um modo é social e culturalmente 

moldado para produzir sentido. 

Isso significa que um modo não apresenta significado fixo (KRESS, 2010), ao 

contrário, ele pode ter interpretações diferenciadas. É importante, portanto, conhecer 

o contexto social, cultural, político e até mesmo educacional em que ele foi produzido, 

especialmente se a cultura e os costumes forem bem diferentes daquele em que o 

leitor está inserido. Sobre isso, Barbosa, (2017, p. 81) esclarece que: 

Aspectos como reprodução ou originalidade, acessibilidade, 
concepções ou ideias precisam ser articulados e interpretados, ainda 
que isto não signifique que interpretações sejam únicas, uma vez que, 
mesmo sendo de uma mesma comunidade, indivíduos possam ter 
experiências diferentes que levem a interpretações diferentes. 

Dessa forma, percebemos que não há apenas uma maneira de interpretar ou 

um único significado estabelecido para um texto, pois há variados fatores que 

interferem no processo de construção de sentido, e estes, como explica a autora, 
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podem variar entre comunidades ou entre membros de uma mesma. 

A fim de identificar e caracterizar a multimodalidade nas diferentes formas de 

comunicação, Jewitt, Bezemer e O’Halloran (2016) destacam três premissas para a 

multimodalidade: 

1 - O significado é feito com diferentes recursos semióticos, cada um 
oferecendo potencialidades e limitações distintas. 2 - A produção de 
significados envolve a produção de todos multimodais. 3- Para estudar 
o significado, precisamos atender a todos os recursos semióticos 
usados para formar um todo completo (JEWITT; BEZEMER; 
O’HALLORAN, 2016, p. 3). 

Essas premissas reforçam que o modo (ou o recurso semiótico) apresenta 

potenciais distintos e se unirá a outros formando um todo multimodal, entendido, nesta 

pesquisa, como um conjunto multimodal que, segundo Jewitt (2013, p. 254) são “as 

representações ou interações que consistem em mais de um modo e às quais 

podemos nos referir como um conjunto multimodal”4.  

Ela afirma, ainda, que todos os modos se combinam para representar o 

significado de uma mensagem em um evento comunicativo como, por exemplo, um 

texto ou um site. Jewitt (2005) relata que cada modo do conjunto apresenta uma parte 

do significado da mensagem e que cada um é utilizado oferecendo um potencial 

diferente de significação relacionado ao contexto específico de produção desse 

conjunto.  

Quando trazemos, para o contexto escolar, os debates sobre a multimodalidade 

nos textos e/ou nas formas de comunicação, muitas vezes encontramos um obstáculo 

inicial: o desconhecimento do professor acerca dessa temática. Interessante seria se 

os professores, de posse desse conhecimento, repensassem a sua prática 

pedagógica inserindo essa visão multimodal, a fim de auxiliar o aluno a lançar um 

olhar crítico sobre as semioses que compõem o texto. Sobre isso, Silva e Araújo 

(2015, p. 315) afirmam que: 

 
Lidamos em nosso dia a dia com uma série de sistemas de 
comunicação visuais que exige que mudemos os rumos de nossas 
práticas pedagógicas, em especial, em se tratando do ensino de 
línguas. As teorias sobre o tema advogam por uma prática que 
privilegia os aspectos multimodais e que possam prover o aluno de 
instrumentos que o ajudem a desenvolver estratégias para ler textos e 

 
4 “Representations or interactions that consist of more than one mode can be referred to as a 

multimodal ensemble”[…] (JEWITT, 2013, p. 254) 
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recursos multimodais, bem como produzi-los [...] 
 

A conscientização sobre identificação e análise dos modos e recursos 

semióticos deve ser estimulada em sala, bem como a produção de textos multimodais, 

o que aproxima o aluno da sua realidade diária. De posse desse conhecimento, 

esperamos que o leitor consiga (ou ao menos tente) identificar os modos utilizados e 

analisa-los, assim como possa realizar escolhas conscientes sobre os modos e 

recursos que utilize em suas produções e em que meios elas irão circular. Esses 

pontos de reflexão são característicos do chamado letramento multimodal, que é 

definido por Van Leeuwen (2017, p. 5), como: 

A capacidade de usar e combinar diferentes modos semióticos de 
maneira apropriada ao contexto dado, tanto no sentido das regras e 
convenções vinculadas ao contexto que podem ser aplicadas, quanto 
no sentido das demandas únicas feitas por cada situação específica. 

Dessa forma, o letramento multimodal não está voltado para a simples 

capacidade de ler e compreender textos multimodais, mas também para a capacidade 

de produzi-los. A produção envolve a combinação dos modos que são selecionados 

de acordo com o contexto do qual farão parte, considerando-se também as demandas 

e as especificidades. Os modos escolhidos pelo produtor de texto são, então, 

relacionados de forma criativa, interativa e dinâmica, expressando as intenções do 

produtor e que podem ser identificadas pelo leitor. Por isso, para Sandres e Albers 

(2010, p. 5) trabalhar com esse letramento é trabalhar com uma “prática social e 

cultural, essencialmente interativa e flexível, dinâmica e integradora”5 sendo essas 

suas características básicas e essenciais. 

Com o letramento multimodal, a pessoa consegue perceber as diversas 

possibilidades oferecidas por um único modo (VAN LEEUWEN, 2017; O’HALLORAN; 

LIM, 2011), como a cor vermelha, por exemplo, que pode representar tanto o amor, a 

paixão ou a morte, a depender da situação e de como ela é apresentada. Além disso, 

o significado do modo percebido pelo leitor pode ser diferente do que foi inicialmente 

pensado pelo produtor do texto, visto o caráter flexível do seu significado, que pode 

se alterar entre diferentes culturas (KRESS, 2010) e até mesmo entre os membros de 

um grupo. 

 
5“It is an essentially interactive and flexible, dynamic and integrative, social and cultural practice”. 
(SANDERS; ALBERS, 2010, p.5) 
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Nesse sentido, Tanto Walsh (2010) como O’Halloran e Lim (2011) defendem a 

importância do letramento multimodal nas escolas, porque sua adoção possibilita que 

o aluno consiga avaliar criticamente e apropriar-se dos textos multimodais tão comuns 

no seu cotidiano, além de permitir que o aluno adquira ou desenvolva habilidades e 

competências que o possibilite descobrir a autenticidade, a ideologia e o 

posicionamento presentes nos textos, como também utilizar e manusear as novas 

tecnologias, considerando seu propósito como produtor de texto e o público–alvo. Ao 

se falar em letramento multimodal, consideramos as habilidades de ler, compreender 

e produzir textos multimodais e, também, a habilidade de interagir com eles. 

Na próxima seção falamos sobre o letramento visual, seu conceito, 

características e algumas contribuições relacionadas a ele. 

 

2.3 Letramento visual  

 

Não dá pra negar o papel que a imagem ocupa na sociedade. Cada vez mais 

expressamos nossas ideias, pensamentos, reflexões pessoais e sociais através do 

uso desse recurso visual, que se faz presente em todos os meios de comunicação. 

A leitura de imagens faz parte das práticas que envolvem o letramento visual 

e, para realizá-la, não se pode ignorar o contexto cultural e social em que ela se insere. 

Ao ler as cores, as texturas, as formas, o volume e tudo que compõe uma imagem, 

atribuímos sentido a ela (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Assim, a análise dos 

recursos semióticos que compõem a imagem e identificação do contexto cultural e do 

social fazem parte do letramento visual. 

Para compreensão do conceito de letramento visual destacamos as 

contribuições de alguns autores, tais como Supsakova (2016, p. 207) que diz que o 

letramento visual “é a capacidade de desenvolver significados de tudo o que podemos 

ver, para encontrar o sentido em tudo que podemos perceber”6, o que corrobora com 

a visão de Bamford (2003) quando ela diz que o letramento visual: 

 

Envolve o desenvolvimento do conjunto de habilidades necessárias 
para poder interpretar o conteúdo das imagens visuais, examinar o 
impacto social dessas imagens e discutir o objetivo, o público e a 

 
6 Is the ability to develop meanings from everything we can see, to find the sense in everything we can 
perceive. (SUPSAKOVA, 2016, p. 207) 
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propriedade. Inclui a capacidade de visualizar internamente, 
comunicar visualmente e ler e interpretar imagens visuais”7 
(BAMFORD, 2003, p. 1). 

 

A prática desse letramento nos possibilita utilizar e desenvolver as habilidades 

de exploração, crítica e reflexão, além das capacidades de leitura e interpretação de 

imagens. Metros (2008) acrescenta ao letramento visual, também, a capacidade de 

criar composições visuais significativas. Com essas contribuições, percebemos que o 

letramento visual contempla as capacidades de leitura, interpretação e produção de 

imagens para comunicação visual. 

No mundo tecnológico em que vivemos, a capacidade de ler, interpretar e 

produzir imagens é mediada pelas novas tecnologias. Vivemos a era do visual 

(SUPSAKOVA, 2016), em que a imagem está presente nas diversas formas de 

comunicação e podem, muitas vezes, impactar mais o leitor que o próprio texto verbal. 

Em se tratando do trabalho com o letramento visual dentro da escola, Callow 

(2005) sinaliza que há muitas discussões sobre como ocorre a compreensão da 

imagem dentro da escola, visto que o aluno precisa ler/ver, criticar e produzir uma 

variedade de textos visuais. Para Callow (2005) e Metros (2008), a leitura e produção 

de textos visuais dentro da escola podem ser auxiliadas pelos professores que darão 

instruções sobre como realizar esse processo. O que nos leva a refletir sobre o 

processo de formação do professor em relação aos multiletramentos, que, de acordo 

com Rojo (2013), necessita mudanças. Para que haja a mudança nas práticas 

pedagógicas e na visão do aluno sobre os letramentos, é necessário que, primeiro, os 

professores conheçam e estudem sobre os multiletramentos para, depois, pôr em 

prática o que aprenderam. 

Nas aulas de língua estrangeira, a leitura de imagens pode contribuir, tanto para 

a compreensão de aspectos sociais e culturais da sociedade a que se relaciona como 

para a aprendizagem do vocabulário. Procópio e Souza (2010) investigaram dois 

grupos de estudantes de inglês de uma escola particular em relação à aprendizagem 

de vocabulário. O grupo que obteve maior sucesso foi o que explorou o vocabulário 

 
7 “Visual literacy involves developing the set of skills needed to be able  to interpret the content of visual 
images, examine social impact of  those images and to discuss purpose, audience and ownership. It 
includes the ability to visualise internally, communicate visually and read and interpret visual images.”  
(BAMFORD, 2003, p. 1) 
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com o apoio de recursos visuais, o que, segundo as autoras, comprovou a eficiência 

no uso da imagem para a aprendizagem de vocabulário na atividade aplicada.  

Perceber a importância da imagem e dos recursos semióticos auxilia no 

desenvolvimento de um olhar mais crítico do leitor para com o texto multimodal, tanto 

em língua materna como em língua estrangeira. 

Pesquisas como a de Pinheiro e Ferraz (2015) auxiliam nesse sentido. Elas 

analisaram os gêneros discursivos presentes em livros didáticos de espanhol e como 

eles foram ressemiotizados ao serem transferidos para esse suporte. Para isso, elas 

utilizaram a análise de clusters8 e algumas categorias da GDV (participantes 

representados, dado e novo, real e ideal, projeção e saliência) para realizar a 

investigação. Como conclusões, viram que as peculiaridades inerentes ao gênero 

abordado e a composição semiótica apresentada conduziram a uma reflexão crítica 

sobre a formação de sentidos em livros didáticos de espanhol e também sobre a 

importância de conhecer a potencialidade de significação de diferentes semioses em 

língua estrangeira para melhor trabalhar os textos em sala. 

Outras pesquisas como a de Pinheiro (2016) demonstraram a importância de 

abordar, em aulas de língua espanhola do ensino médio, o letramento multimodal 

crítico. A pesquisadora realizou uma intervenção com alunos de espanhol do 3º ano 

do Ensino Médio, trabalhando com atividades de compreensão leitora de textos em 

espanhol, utilizando categorias da GDV e contribuições de Callow (2008). Ao final, a 

autora concluiu que os alunos passaram a expressar seus sentimentos em relação 

aos textos trabalhados, analisaram, segundo alguns aspectos da Gramática de Design 

Visual- GDV, as imagens dos textos multimodais e, também, demonstraram maior 

amadurecimento crítico-reflexivo em relação aos temas abordados. 

Com essa pequena amostra de estudos, já conseguimos perceber a 

importância da leitura dos modos e recursos semióticos que compõem um texto, e 

como eles podem auxiliar na construção de sentido. Assim, no próximo capítulo 

abordaremos questões relacionadas à temática de leitura, a leitura multimodal e a 

leitura em língua estrangeira. 

 

 
8 Pinheiro  e Ferraz (2015) definiram clusters, segundo Baldry e Thibault (2006), como sendo uma referência a 
uma associação local de itens, um agrupamento, que pode ocorrer tanto em uma página impressa como em 
uma página em meio digital. 
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3 A COMPLEXA ATIVIDADE DA LEITURA 

 

Neste capítulo abordamos inicialmente os aspectos mais gerais em torno da 

leitura, os modelos bottom-up, top-dow e interativo, além das características gerais 

que envolvem o processo de leitura. Em seguida, abordamos a leitura multimodal a 

partir do modelo interativo. Apresentamos, também, algumas informações sobre 

leitura em língua estrangeira, visto que trabalhamos nesta pesquisa com textos 

multimodais em língua espanhola e, por último, abordamos as estratégias de leitura, 

conceituando e relacionando aquelas que vamos utilizar durante a análise dos dados 

coletados. 

 

3.1 Sobre leitura, texto e leitor 

 

A cada mudança nas relações sociais, um novo olhar sobre o texto pode ser 

lançado, e uma nova inquietação sobre algum aspecto que envolve a leitura pode 

gerar novos debates. Os estudos sobre o processo de leitura, ao longo dos anos, 

perpassaram por três modelos: o ascendente ou bottom-up, o descendente ou top-

dow e o interativo. 

No modelo ascendente (ou bottom-up), a leitura se dá pela análise, 

inicialmente, pelas partes menores (letras) até às estruturas maiores (palavras e 

enunciados). Leitura e decodificação eram vistas como sinônimos e a ênfase nesse 

modelo está voltada para o texto (GOUGH; TUNMER, 1986; LEFFA, 1996). Já no 

modelo descendente (ou top-dow), a leitura se processa da macroestrutura para a 

microestrutura e é tida como um processo seletivo, no qual são selecionadas pistas 

tidas como produtivas e necessárias para a elaboração de hipóteses relacionadas ao 

que se está se está lendo. Sua ênfase está direcionada para o leitor (GOODMAN, 

1967; LEFFA, 1996). 

O modelo que adotamos nesta pesquisa é o interativo. Nele, o leitor perpassa 

por características do modelo ascendente e descendente, buscando um equilíbrio 

entre elas. A leitura passa a ser vista como um processo interativo entre autor, texto 

e leitor. Ela deve ser acompanhada do processo de predição do que está no texto e o 

leitor deve ser eficiente no reconhecimento de palavras. (VAN DIJK; KINTSCH, 1983; 

KATO, 1995).  
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O leitor, nesse modelo, não privilegia nem rejeita os dados linguísticos que o 

auxiliam no uso não excessivo de predições. Ele é um leitor maduro que controla de 

forma consciente e ativa seu comportamento durante a leitura (VAN DIJK; KINTSCH, 

1983; KATO, 1995; LEFFA, 1996). Nela, estão envolvidos os objetivos, as hipóteses, 

as inferências, além dos aspectos sociais, culturais e do conhecimento prévio do leitor, 

de acordo com Kleiman (1989, 2000, 2002), que também defende essa visão 

interativa.  

Ao realizar a leitura, o indivíduo se posiciona diante do texto com objetivos 

previamente estabelecidos como, por exemplo, ler o texto com a finalidade de se 

entreter, para se informar ou aprender. Isso lhe permite selecionar o que vai ler dentro 

de uma ampla variedade textual, bem como se posicionar diante da leitura e na 

sociedade multifacetada na qual faz parte. Para Koch e Elias (2008): 

A leitura é, pois uma atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos [...] é uma atividade na qual se leva em conta 
as experiências e os conhecimentos do leitor; a leitura de um texto 
exige do leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico, 
uma vez que o texto não é simples produto da codificação de um 
emissor a ser decodificado por um receptor passivo (KOCH; ELIAS, 

2008, p. 11, grifo das autoras). 

Pela interação ocorrida, a postura do leitor deve ser ativa, dele são exigidas 

ações (estratégias) que possibilitem essa relação com o texto. Além disso, os 

contextos sociais de escrita e de leitura influenciam na interação do leitor com o texto.  

A leitura não pode ser vista como um processo único, sem que haja etapas para 

sua realização. O entendimento desse processo ocorre desde a observação dos 

processamentos lexicais até a construção das coerências local, temática e externa 

(COSCARELLI, 2002), o que inclui diversas ações voltadas não somente para a 

linguagem verbal, mas também para outras semioses e elementos presentes nos 

textos.  

Dessa forma, o leitor, durante a construção do sentido do texto, considera os 

“elementos linguísticos, o design do texto, as imagens, assim como vários outros 

elementos não verbais que costumam fazer parte dos textos” (COSCARELLI; 

NOVAIS, 2010, p.38) e que o auxiliam na produção de sentido. As autoras propõem o 

entendimento da leitura como um sistema não linear em que haja a integração das 

várias linguagens presentes no texto, sendo influenciada por contextos diversos. Na 

visão delas: 
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Cada ato de leitura é carregado de atos particulares, pois cada leitor 
traz para sua leitura uma situação diferente, interesses diferentes, 
assim como tem um olhar diferenciado para o texto e tudo isso vai 
gerar um processamento diferenciado do texto. [...] não se pode 
esperar que leitores façam leituras sempre iguais. Nem tampouco 
podemos esperar que um leitor, lendo o mesmo texto, em diferentes 
situações vá ler e compreender o que leu da mesma forma. 
(COSCARELLI; NOVAIS, 2010, p. 38) 

Isso nos diz que um mesmo leitor pode realizar leituras diferentes de um mesmo 

texto e, com isso, apreender informações diversas cada vez que ler. O 

estabelecimento de objetivos para a leitura e o contexto social do leitor e do texto 

também podem influenciar nas apreensões realizadas pelo leitor. 

A leitura, na sociedade atual, é mais direcionada às múltiplas semioses que 

compõem o texto, distanciando-se, cada dia mais, da visão tradicional e mecanicista 

adotada no século XXI. Lemos não apenas palavras (frases ou textos escritos), mas, 

também, imagens, gestos, gráficos. 

Coscarelli e Novais (2010) defendem a ideia de que o significado do texto seja 

obtido não somente pela análise dos elementos linguísticos (como os elementos 

lexicais e sintáticos), mas também pela presença e integração de elementos não-

linguísticos, (como as imagens e o design) presentes no texto. As autoras defendem, 

também, que a Linguística deve extrapolar a noção tradicional de texto, pois texto e 

leitura são noções que se complementam. 

Solé (2012) nos aponta que a competência leitora desse século permite 

incorporar os conhecimentos da psicologia cognitiva, a dimensão afetiva e o caráter 

social, sendo, portanto, uma “capacidade complexa e multidimensional” (SOLÉ, 2012, 

p. 50)9 que são levados em consideração ao se pensar nas práticas educacionais 

direcionadas à leitura. 

Com isso, é interessante estimular a leitura crítica para que o leitor tenha a 

consciência que se pode atribuir diversos sentidos a um texto, e que ele carrega em 

si uma ideologia e uma visão de mundo provinda do autor (CASSANY, 2003). Essa 

criticidade deve ocorrer diante de qualquer texto que se leia, pois ele não pode ser 

visto de maneira descontextualizada. 

 
9 capacidad compleja y multidimensional. (SOLÉ, 2012, p. 50) 
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Para Cassany (2003), a leitura diversificada que realizamos, e que é apoiada 

em diversos suportes, não pode se resumir ao processamento do texto, à recuperação 

de inferências e a construção de significado coerente. Para ele: 

Hoje temos que saber buscar informação, saber escolher entre o 
grande número de recursos disponíveis, ter uma consciência clara de 
nossas necessidades, ser capaz de reagir aos textos encontrados, 
lidos e compreendidos, etc. (CASSANY, 2003, p. 23) 10 

Acreditamos que os recursos semióticos presentes nos textos estimulem ainda 

mais a realização dessa leitura mais consciente e crítica, na qual escolhemos o que 

vamos ler, buscamos o que se aproxima mais aos nossos objetivos e necessidades e 

o que possibilita que nos posicionemos diante do que foi lido. 

Como afirmado por Cassany (2003), a leitura crítica de um texto permite que o 

leitor saiba posicionar-se diante dele e realizar indagações sobre o que ali está 

expresso. Arriscamos dizer que essa reflexão é fruto da leitura interativa e que esse 

leitor é tido como proficiente, pois não se limita à leitura de palavras. Ele constrói 

sentidos para o texto acionando seus conhecimentos, realizando questionamentos, 

refletindo sobre o que leu, sobre o autor e até mesmo sobre o processo de leitura em 

si (refletindo, por exemplo, sobre os motivos que o levam a ler).   

Para Rojo (2004), o leitor proficiente é capaz de ler e interpretar o texto, 

comparar as informações entre diferentes textos, considerando a realidade social em 

que se encontra. Ele discute, contesta e avalia posições e ideologias presentes no 

material lido, visto que nenhum texto é neutro, e isso é importante devido à quantidade 

de informações que circulam e estão à disposição de todos. 

Esse leitor se baseia nas informações dos diversos elementos presentes nos 

textos, tanto linguísticos como não linguísticos. A realização de uma leitura que 

contemple as variadas características e recursos (ou elementos) presentes nos textos 

nos permite reconhecer, utilizar e interagir com eles. É a chamada leitura multimodal, 

sobre a qual discorremos mais na próxima seção. 

 

 
10 no basta solo con procesar el texto, recuperar la inferencia y construir un significado coherente. Hoy 
tenemos que saber buscar información, saber elegir entre la gran cantidad de recursos disponibles, 
tener conciencia clara de nuestras necesidades, poder reaccionar a los textos encontrados, leídos y 
comprendidos, etc.(CASSANY, 2003, p. 23). 
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3.2 A leitura multimodal 

 

Aprender a ler um texto multimodal, a considerar os modos e a observar os 

aspectos que o caracterizam são pontos que nos levam a praticar uma nova maneira 

de ler (JEWITT, 2005). Essa atitude nos leva, também, a considerar a imagem, quando 

esta estiver presente, como um texto repleto de informação em si e de elementos que 

vão contribuir ao sentido da informação ali representada. 

Jewitt (2005) aponta para a necessidade de repensar a leitura (e o texto) e nos 

diz que sempre há ligações entre o velho e o novo, entre o texto antes, mais focado 

na linguagem verbal escrita, e o texto agora, com uma maior integração de modos. 

Além disso, a autora aponta que “os recursos multimodais disponíveis para os leitores 

são centrais para repensar o que é a leitura e o que ela pode se tornar em um ambiente 

comunicacional digital e mesclado” (JEWITT, 2005, p. 327). 

As possibilidades de leitura que já mudam em um texto impresso multimodal, 

se ampliam ainda mais em um texto digital, porque a tecnologia permite maior 

integração das informações, com links e hiperlinks que podem ser acessados a 

qualquer momento. Tudo isso impacta o entendimento convencional sobre leitura. 

Como um processo complexo, ela reúne, além do processamento do texto e 

das questões que envolvem a leitura da linguagem verbal, o processamento e 

questões que envolvem a leitura dos elementos visuais. Quanto mais recursos para 

ler e analisar, mais habilidades são exigidas do leitor. Sobre isso Coscarelli e Novais 

(2010, p.39) nos afirmam que: 

No caso de textos multimodais, ou seja, daqueles textos compostos 
por várias modalidades sígnicas que não só a verbal, o leitor precisa 
reconhecer outras unidades além do léxico verbal, ou seja, precisa 
perceber as unidades dessas outras modalidades e integrá-las. 
Imagem, som, movimento, design são categorias de signos 
organizadas por elementos de natureza diversa, que precisam ser 
decodificados em unidades que vão contribuir para a construção do 
sentido. 

A prática dos novos letramentos e o reconhecimento da multimodalidade nos 

textos leva o leitor a não mais priorizar (ou focar) apenas na linguagem verbal. A 

imagem e os demais modos semióticos não são mais entendidos como um recurso 

de apoio ou de ornamentação, eles são parte essencial e indissociável da informação. 

Isolar um único modo semiótico pode fazer o leitor não compreender o significado do 
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texto em seu sentido real ou interpretá-lo equivocadamente. 

Rowsell et al. (2013) debatem que a concepção de leitura na 

contemporaneidade deve ser uma integração das contribuições dos novos estudos de 

letramento, que observam o ambiente social (onde o significado é produzido e quem 

o produz), e da abordagem multimodal da semiótica social, que considera seus fatores 

(os recursos utilizados, o processo de produção do significado, quem está envolvido 

e quais são os princípios envolvidos).  

Diante de um texto, uma página ou uma tela, o leitor é convidado a visitá-los e 

utilizar os recursos disponíveis na ordem que desejar (DOMINGO; JEWITT; KRESS, 

2014). Em geral, a multimodalidade dos textos que comumente lemos é marcada pela 

presença da integração da imagem com o texto escrito e, apesar de o autor do texto 

ter pensado em uma sequência a seguir para a leitura desses textos, o leitor tem a 

liberdade de escolher por onde começar. Por exemplo, em textos que apresentam 

escrita associada à imagem, tabela ou gráfico, a leitura pode ser iniciada por qualquer 

um desses elementos, dependendo apenas das escolhas que cada leitor realizar. 

Talvez seja essa uma das mais significativas características da leitura dos textos 

multimodais: a liberdade do leitor em decidir qual caminho vai percorrer em sua leitura.  

A não linearidade da leitura de textos verbais também se aplica para a imagem. 

Ela, estando situada em um limite espacial, seja numa página, numa folha, muro, 

camiseta ou em tela, pode ter seus elementos lidos seguindo uma ordem 

preestabelecida pelos interesses do leitor (KRESS, 2010). Para uma leitura mais 

detalhada de imagens, pode-se fazer uso das metafunções apresentadas na GDV por 

Kress e van Leeuwen (2006).  

Para Gomes et al. (2019, p. 105), a multimodalidade “nos mostra que ler é ser 

capaz de compreender a pretensão comunicativa de todos os modos semióticos 

presentes no texto, de modo que a construção de efeito de sentido transcende a 

palavra”. O leitor, ao identificá-los, buscará a relação entre todos eles e a contribuição 

de cada um para o sentido do texto, o que está em consonância com Kress e Van 

Leeuwen (2006) e Rowsell et. al. (2013). Na visão de Kress (2003, p. 141), há a 

necessidade de que haja uma teoria que “nos diga como combinar o significado 

derivado da escrita e da imagem em uma única entidade coerente”11, levando à 

 
11 “It tells us how to combine meaning derived from writing and from image into a single coherent entity” 
(KRESS, 2003, p. 141) 
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reflexão de como ocorre a leitura de imagens e a relação com a leitura da escrita. 

Da mesma forma que o leitor competente, ao ler textos multimodais, consegue 

identificar os modos e a coerência entre eles, o autor, ao produzir o texto, vai 

selecionar aqueles que melhor representam, na sua visão, a mensagem que quer 

transmitir, considerando o contexto e a situação comunicativa que cerca o texto, como 

nos explica Rowsell et. al. (2013). Em um exemplo analisado por esses autores eles 

mostram que o produtor do texto, ao usar os modos, escolhe e emprega aquele que 

melhor expressa o que se quer dizer, seja através do texto escrito, seja através da 

imagem. Assim, como já afirmado por Kress (2010), o modo selecionado pode resumir 

toda uma informação que se alongaria com o uso de outro. 

Autor e leitor necessitam ter uma competência comunicativa multissemiótica 

que os possibilite manusear “os diferentes modos envolvidos na construção/leitura de 

um texto” (GOMES et al., 2019, p. 106) e, com isso, o autor possa realizar as escolhas 

dos modos que melhor representarão o que ele quer dizer. Ressaltamos, aqui, a 

importância, também, de tecer esse comentário sobre o processo de produção dos 

textos, pois os novos letramentos nos exigem não somente o saber ler criticamente, 

mas também o saber produzir textos coerentes. 

Para a realização da leitura multimodal não contamos com uma “fórmula” ou 

regras fixas. Ribeiro (2017, p. 134), por exemplo, nos mostra a necessidade de ler as 

imagens, porque essas, como os textos, “podem ser lidas e interpretadas” e, além 

disso, “solicitam alguma sistematização e provocam processos semióticos”. A autora 

afirma que há um processo de criação das imagens que envolvem formas, cores, 

tamanhos, componentes, personagens, layout, sendo inúmeros os elementos que 

transmitirão uma mensagem, que terão uma significação. A autora expõe, ainda, que 

a leitura de uma imagem, assim como a de um texto verbal, não é uma tarefa simplória, 

pois envolve uma dinâmica, uma sintaxe e uma gramática que lhe é própria.  

Uma preocupação mostrada por Ribeiro (2017) está relacionada à capacidade 

de leitura visual dos nossos alunos, se eles conseguem fazê-la, avaiá-la e produzir 

textos visuais coerentes. Para justificar essa preocupação, a autora aponta que o 

jornal e a mídia se mostram cada vez mais preocupados em apresentar a informação 

no formato visual, numa tentativa de aproximar o leitor, que hoje é mais tecnológico e 

visual. Essa preocupação pode ser estendida aos leitores de um modo geral, não 

somente aos estudantes, pois uma parte ainda não foi estimulada ou instigada a 
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praticar uma leitura mais ampla, observando os recursos semióticos e analisando-os 

criticamente. 

Os novos textos pedem novas atitudes diante deles. Portanto, como visto, os 

textos multimodais se caracterizam por dar ao leitor a possibilidade da realização de 

uma leitura mais dinâmica e não linear. É necessário ler os modos que integram o 

texto e somar, aos hábitos de leitura já praticados, novos hábitos que atendam à 

multimodalidade dos textos. 

A leitura dos modos pode ocorrer em textos de qualquer idioma, auxiliando em 

sua compreensão. Em geral, a maneira que lemos os textos em língua materna é 

semelhante a que fazemos com textos em língua estrangeira, como nos mostra Grabe 

(2009) na próxima seção, na qual vamos discutir sobre a leitura em um idioma 

estrangeiro. 

  

3.3Leitura em língua estrangeira 

 

Os multiletramentos e a multimodalidade têm papéis importantes na 

aprendizagem de uma língua estrangeira por parte dos estudantes das escolas 

regulares, pois, além de possibilitar o conhecimento da linguagem tecnológica, 

possibilitam, também, uma nova forma de comunicação, destacando os discentes 

como produtores dessa linguagem. De acordo com as Orientações Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2006), essas contribuições passam a ser vistas como um dos 

pontos do desenvolvimento crítico do estudante, observando-se a heterogeneidade 

da linguagem e da cultura, além de como elas influenciam o modo de escrever e o 

que escrever. 

Quando o aluno, como exposto nos PCN+ (BRASIL, 2002), se apropria de uma 

língua, também se apropria de sua cultura e do que está envolto a ela, permitindo-lhe 

acesso à informação em sentido amplo, bem como sua inserção no meio social de 

forma mais qualificada. Além disso, considerando que os eventos e práticas de 

letramento envolvem o contexto e a cultura da comunicação, o trabalho com textos 

multimodais passa a ser uma ferramenta que possibilita essa apropriação e auxilia o 

aluno na aprendizagem de uma nova língua, tanto em relação aos aspectos 

linguísticos como sociocultural e histórico. 
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O indivíduo que se caracteriza como leitor moderno é um “leitor que processa 

o texto, que acessa o conhecimento de outros (e incrementa e transforma o seu 

próprio) através da leitura de múltiplos textos que são lidos por e para si mesmo, em 

um silêncio que conduz à reflexão”12 (SOLÉ, 2012, p. 48). Essa relação com o texto 

permite conhecer a língua e suas características. O mesmo ocorre se esse leitor entrar 

em contato com textos de língua estrangeira, permitindo conhecer a língua e outros 

aspectos que a envolve como, por exemplo, a cultura do povo, os aspectos sociais, 

políticos e até mesmo históricos.  

Fatores, como o conhecimento que o leitor tem de sua língua materna e suas 

habilidades de leitura, influenciam no processo de ler em língua estrangeira. O leitor 

tende a fazer transferência daquilo que sabe e que utiliza em sua língua para o novo 

idioma, mas o desenvolvimento da habilidade de ler em outra língua não se dá apenas 

pelo resultado dessa transferência (GRABE; STOLLER, 2013; GRABE, 2009).  

Os leitores não fluentes (iniciantes) de textos de uma língua estrangeira 

apresentam um pouco mais de dificuldade, como afirmado por Grabe e Stoller (2013), 

porque lhes é exigido uma série de conhecimentos que ele pode não dominar: como 

o conhecimento linguístico, o conhecimento e organização do texto em LE, a 

identificação e o conhecimento dos cognatos, dentre outros. Mas ao serem expostos 

a uma maior quantidade de textos no novo idioma, sua habilidade de leitura tende a 

melhorar. 

Além desses fatores, as motivações para a leitura, o tempo, a quantidade de 

textos e a variedade de textos aos quais o leitor é exposto são fatores que merecem 

destaque (GRABE; STOLLER, 2013; GRABE 2009).  

Para entender a relação do leitor com os textos em outro idioma, é interessante 

contextualizar o ambiente e as situações de leitura nos quais ele é exposto. É 

interessante, também, poder situar o leitor no contexto real em que aquele texto foi 

escrito, o que aproxima o leitor da realidade local do país de origem do texto. Essa 

contextualização é expressa nas OCN (BRASIL, 2006), ao tratar do contexto de sala 

de aula e o trabalho com textos em língua estrangeira. 

 
12 lector que procesa el texto, que accede al conocimiento de otros (e incrementa y transforma el suyo 
propio) a través de la lectura de múltiples textos que son leídos por y para uno mismo, en un silencio 
conducente a la reflexión. (SOLÉ, 2012, p. 48). 
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O contato com variados textos em língua estrangeira possibilita que o leitor se 

aproxime da realidade, da cultura e da língua estrangeira, auxiliando-o na aquisição e 

o uso do código linguístico estudado.  

Desse modo, levar o leitor a identificar e ler os aspectos multimodais de um 

texto pode ajudá-lo também no estudo das disciplinas de línguas. Ao considerarmos 

que a multimodalidade está presente em todas as formas de comunicação e em todas 

as áreas de conhecimento, consideramos, também, sua contribuição na compreensão 

da informação. Por isso, não podemos ignorar que os diversos modos que compõem 

um texto contribuem para a construção de sentido do mesmo.  

Nesse sentido, em um texto de língua estrangeira, a identificação e o 

entendimento dos modos pode ser um caminho para auxiliar o leitor a entender o texto, 

ou partes específicas deles.  

Sendo assim, os caminhos que um leitor percorre para a compreensão de um 

texto, em língua materna ou estrangeira, podem ser definidos como as estratégias de 

leitura. A seguir, apresentamos mais informações sobre essas estratégias. 

 

3.4Sobre estratégias de leitura  

 

A leitura é vista tanto como uma prática social quanto como um ato individual 

de construção de significado e, para que isso ocorra, o leitor se utiliza de estratégias 

próprias de leitura que podem se diferenciar de um leitor para outro, mesmo diante de 

um mesmo objetivo. Cada um processa o texto estrategicamente e de forma diferente, 

o que implica dizer, segundo Koch e Elias (2008, p. 39), que os leitores “realizam 

simultaneamente vários passos interpretativos finalisticamente orientados, efetivos, 

eficientes, flexíveis e extremamente rápidos” e esse processamento envolve os 

conhecimentos linguísticos, de mundo e os provindos da interações que o leitor 

realiza. 

Quando lemos um texto buscamos compreendê-lo. E essa compreensão é 

provocada por diversos motivos que vão desde a identificação da estrutura do texto, 

sua função, conteúdo, clareza das informações, os conhecimentos que já possuímos, 

até nossa motivação e objetivos para realização de determinada leitura (SOLÉ, 2012). 

Nessa interação, o leitor vai identificando as informações que o autor deixou ao longo 

do texto e comparando com as antecipações que ele fez antes da leitura. 
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A maturidade do leitor, a natureza do texto, o lugar onde o leitor se encontra na 

frase ou no texto e o propósito de leitura são fatores que influenciam na escolha de 

estratégias a serem utilizadas pelo leitor no texto lido (KATO, 1995). Por exemplo, ao 

ler um texto em espanhol, o leitor proficiente, e que já conheça o idioma, pode manter 

uma leitura sem interrupções por mais tempo que um leitor que não conheça o idioma. 

Esse tende a interromper mais a leitura na busca do significado de palavras 

desconhecidas, seja pelo uso de dicionário ou através do contexto, buscando a 

estratégia que considera mais adequada. 

Kleiman (2002) entende que as estratégias de leitura são: 

Operações regulares para abordar o texto. Essas estratégias podem 
ser inferidas a partir do comportamento verbal e não verbal do leitor, 
isto é, do tipo de respostas que ele dá a perguntas sobre o texto, dos 
resumos que ele faz, de suas paráfrases, como também da maneira 
com que ele manipula o objeto, se sublinha, se apenas folheia sem se 
deter em parte alguma, se passa os olhos rapidamente e espera a 
próxima atividade começar, se relê. (KLEIMAN, 2002, p.49) 

Portanto, podemos dizer que essas ações provindas de comportamento verbal 

e não verbal do leitor o auxilia na compreensão do texto. 

Para Joly, Santos e Marini (2006, p. 205), essas estratégias são definidas como 

habilidades que promovem a compreensão da leitura e se caracterizam “por serem 

planos flexíveis que os leitores usam, adaptados às diferentes situações, variando de 

acordo com o texto a ser lido e o plano ou abordagem elaborada previamente pelo 

leitor”. Essas definições nos mostram o caráter flexível das estratégias que dependem 

das ações e objetivos do leitor para com o texto e do tipo de texto que ele vai ler. 

A mobilização de diversas estratégias de leitura, objetivando a construção de 

sentido do texto, caracteriza o leitor como proficiente.  Segundo Kleiman (2000, p.37), 

esse leitor “percebe as palavras globalmente e advinha muitas outras, guiado pelo seu 

conhecimento prévio e por suas hipóteses de leitura” (KLEIMAN, 2000, p. 37), 

permitindo que ela seja fluida e ocorra rapidamente. Com isso, o leitor consegue não 

apenas compreender o que está na superficialidade do texto, o explícito, mas também 

o que está nas entrelinhas, compreendendo as pistas que o autor deixou, ou seja, o 

que está implícito. 

São muitas as estratégias de leitura e a classificação delas em grupos segue 

critérios que são próprios de cada autor. Para atender as finalidades desse estudo 

abordamos a divisão apresentada por Kleiman (1989, 2002), Kato (1995) e Solé 
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(2007). As duas primeiras autoras dividem as estratégias em: estratégias cognitivas e 

estratégias metacognitivas, seguindo o critério de percepção do leitor em relação à 

utilização delas.  Já para Solé (2007), a divisão das estratégias se dá em relação ao 

momento em que elas são utilizadas pelo leitor em estratégias antes, durante e após 

a leitura. 

Como o universo de estratégias é vasto e por razões metodológicas, fizemos a 

seleção de algumas estratégias para analisar nesta pesquisa. As selecionadas se 

relacionam aos objetivos atribuídos a cada uma das questões dos questionários 02 e 

03 (Apêndices II e III) e estão apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - quadro geral das estratégias de leitura observadas para essa pesquisa. 

 
Fonte: A pesquisa. 

 

Essas estratégias do quadro, bem como suas classificações serão explicadas 

no subtópico a seguir. 

 

3.4.1 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 

Segundo Kleiman (1989, 2002) e Kato (1995) as estratégias cognitivas são 

operações inconscientes que ocorrem de forma automática e se destinam a atingir 

algum objetivo de leitura, além de possibilitar sua rapidez e eficiência. A eficiência na 

leitura ocorre até que o leitor encontre (se encontrar) alguma situação que fuja dos 

padrões esperados. Ao utilizar essas estratégias, o texto é processado através de 

• Uso do conhecimento prévio;

• Realização de inferências;

• Uso do contexto;

• Uso de cognatos;

Estratégias 
cognitivas

• Identificação de informações importantes do texto 
(skming);

• Busca por informações específicas no texto (scanning);

• Examina a estrutura do texto, lendo cabeçalho, título, 
subtítulos, imagem (estabelecimento de previsões)...;

• Levantamento de hipóteses.

Estratégias 
metacognitivas
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operações baseadas no conhecimento das regras gramaticais, (sintáticas e 

semânticas) e do vocabulário, apoiadas no conhecimento implícito que temos do 

idioma. São exemplos dessas estratégias: aplicação do conhecimento prévio, 

inferência, o pareamento de elementos cognatos entre duas línguas e o uso do 

contexto para inferir significados em contextos informativos (KLEIMAN 1989, 2002; 

KATO, 1995). 

Em relação à aplicação do conhecimento prévio, quando o leitor se depara com 

o texto e identifica sua temática, inicialmente verifica se tem familiaridade com o 

assunto e, se tiver, resgata da memória o que já conhece sobre o tema, fazendo uso, 

a partir de então, de seu conhecimento prévio. Em se tratando de textos em língua 

espanhola, esse uso auxilia o leitor na compreensão do texto. 

Kleiman (2000, p.25) diz que “o conhecimento prévio permite ao leitor realizar 

inferências necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo 

coerente”. A autora ainda afirma que esse conhecimento é formado pelo 

conhecimento linguístico, conhecimento textual e conhecimento de mundo do leitor e 

a não utilização deste pode ocasionar a incompreensão do texto ou falhas nessa 

compreensão. Esse conhecimento permite que o leitor entenda, interprete, critique 

recomende ou rejeite o texto com o apoio das inferências realizadas num processo de 

constante interação (SOLÉ,2007). 

Dessa maneira, à medida que lemos vamos realizando inferências, vamos 

refletindo sobre o que está sendo dito no texto e, nesse momento, passamos a 

analisá-lo criticamente ao concordar ou discordar sobre o que está expresso. 

 Nesse sentindo, sobre as inferências, Coscarelli (1996) entende que elas são 

as reflexões, as analogias, os questionamentos ou as generalizações que realizamos 

durante o processo de leitura. Para a autora é fundamental gerar inferências, pois são 

estas que possibilitam que a leitura ocorra. Quem não infere não lê.  

Kato (1995) apresenta essa mesma visão ao pontuar que a inferência gera 

significados a partir de pistas contextuais, o que faz com que o leitor integre 

informações co-ocorrentes e dependa cada vez menos da informação linear. Ela ainda 

amplia que essa estratégia pode ser usada em situações diversas, não somente para 

compreensão de vocabulário. 

Assim, o leitor tido como proficiente consegue realizar diversas inferências 

exigidas em um texto e o professor pode ser um aliado diversificando as atividades 
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que estimulem a realização dessa estratégia. Coscarelli (1996) nos diz ainda que não 

se pode desprezar a capacidade crítica e interpretativa do leitor nem sua interação 

com o texto. É preciso que as lacunas deixadas pelo autor sejam preenchidas pelo 

leitor e que os implícitos sejam captados.  

Ao interagir com o texto em língua materna ou língua estrangeira, podemos nos 

deparar com vocábulos desconhecidos e, quando isso acontece, algumas atitudes 

podem ser tomadas como, por exemplo, tentar entender o significado do vocábulo 

através do contexto em que ele está inserido ou se é um vocábulo estrangeiro, 

podemos procurar uma palavra de escrita semelhante na língua materna (uma palavra 

cognata) para, assim, atribuir-lhe sentido. 

O uso do contexto é apontado por Block (1986) como uma estratégia utilizada 

para resolver problemas com o vocabulário. Mas vale ressaltar, aqui, que nem sempre 

seu uso leva o leitor à compreensão correta da palavra ou expressão.  

Alguns estudos, como os de Piteli (2006) e Tiraboschi (2015), nomeiam essa 

estratégia como inferência contextual, quando o leitor se utiliza do contexto linguístico 

para predizer significados que ele não conhece ou para supor as informações 

(TIRABOSCHI, 2015; PITELI, 2006).  

Kleiman (2000) nos diz que, ao utilizar estratégias relacionadas ao léxico em 

textos de língua estrangeira, o conhecimento lexical do leitor em relação ao idioma 

estrangeiro é limitado e que, por isso, a eficácia das estratégias de inferência é crucial 

para a compreensão e aprendizagem da língua.  

Além do uso do contexto, outra estratégia que pode ser usada para 

compreender o significado de vocábulos é a aproximação por cognatos (uso de 

cognatos), ou seja, a busca de um vocábulo na língua materna que apresente escrita 

igual ou semelhante ao vocábulo da língua estrangeira.  

 Ao ler um texto em outro idioma, a presença ou ausência de palavras cognatas 

pode desempenhar um papel importante no processo de compreensão leitora. As 

línguas que compartilham uma origem comum, como o espanhol e o português, 

tendem a apresentar muito mais cognatos que idiomas de origens diferentes quando 

comparados (GRABE; STOLLER, 2013). Esse reconhecimento é feito durante a 

leitura e de forma imediata, mas os leitores devem estar atentos aos falsos cognatos, 

pois sua não identificação causa problemas na compreensão do segmento em que se 

encontra ou até mesmo de todo o texto. 
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Já as estratégias metacognitivas são realizadas com algum objetivo em mente 

e sobre as quais temos controle consciente no sentido de explicar a nossa ação. 

Quando elas são usadas ocorre a autorregulagem da compreensão e a 

desautomatização das estratégias cognitivas, quando necessário (KLEIMAN 1989, 

2000; KATO, 1995).  

Para Joly (2007, p. 508) essas estratégias possibilitam “planejamento, 

monitoração e regulação dos próprios processos cognitivos” envolvidos na leitura, 

permitindo que o leitor compreenda o texto e reflita sobre o processo de leitura.  

Quando o leitor tem consciência do processo de leitura, ele regula e planeja 

suas ações diante do texto que tem em mãos, buscando construir sentido e 

compreendê-lo, suprindo as falhas (de compreensão) e tentando alcançar seus 

objetivos. Como exemplos dessas estratégias, destacamos a identificação de 

informações importantes do texto e a busca por informações específicas nele. 

Se nosso objetivo é obter uma ideia geral sobre o tema ou subtemas do texto, 

segundo Kleiman (2000), podemos realizar uma pré-leitura seletiva do texto lendo, por 

exemplo, os primeiros e últimos parágrafos, tabelas ou outros elementos que chamem 

a atenção do leitor. Com isso, procuramos os aspectos mais importantes do texto, 

tanto em informações verbais como em recursos semióticos, para nos concentrarmos 

nelas. Essa estratégia de identificação de informações importantes do texto é 

nomeada por Brown (2001) como skimming e, para o autor, ela pode dar ao leitor a 

vantagem de prever o tópico principal ou a mensagem do texto, dando-lhe vantagem 

quando realiza uma leitura mais focada. Ela pode ser usada, por exemplo, para 

selecionar artigos científicos que abordem um tema de interesse do leitor.  

Ao definirmos como objetivo a obtenção de informações específicas sobre o 

texto, o leitor pode ir passando os olhos por ele numa rápida apreensão de informação 

visual, num processo denominado de scanning (BROWN, 2001). Essa ação permite 

que o leitor encontre, por exemplo, um conceito chave no texto sem se deter em sua 

leitura completa. 

A observação da superestrutura do texto, títulos, ilustrações, cabeçalhos, e 

outros, como apontado por Solé (2007), permite que o leitor realize previsões sobre o 

que está lendo. As previsões são também realizadas com a ativação do conhecimento 

prévio que será somada às observações realizadas. Podemos dizer, portanto, que os 
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recursos semióticos presentes no texto agem como um conjunto que, ao ser 

observado, nos auxilia a realizar previsões sobre o que há nele. 

Para Koch e Elias (2008), ao nos depararmos com um texto, utilizamos 

inicialmente as estratégias de antecipação, de levantamento de hipóteses, 

especialmente, ao lermos o título, verificarmos o autor (quando possível) e o meio de 

circulação. Durante a leitura, podemos confirmar ou rejeitar as hipóteses e, até 

mesmo, elaborar outras que serão também testadas. 

Dessa forma, a formulação de hipóteses é determinada pelos objetivos 

estabelecidos pelo leitor e suas expectativas em relação ao texto e podem se 

relacionar a sua estrutura ou ao seu conteúdo, por exemplo. Segundo Kleiman (2000), 

as hipóteses permitem que processos, como o reconhecimento global e instantâneo 

de palavras e frases e as inferências, ocorram. Elas podem ocorrer antes de se iniciar 

uma leitura e, também, durante todo o processo, podendo essas hipóteses serem 

alteradas ao longo da leitura e outras surgirem. 

A seleção dessas estratégias durante a investigação não quer dizer que outras 

não possam ser usadas pelos participantes desta pesquisa. Esse aspecto também foi 

observado durante a análise dos dados coletados, entretanto, dadas as limitações 

temporais e de espaço para a realização deste trabalho, outras estratégias poderão 

ser o foco de estudos futuros. Os aspectos metodológicos dessa investigação são 

apresentados no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este capítulo descreve os aspectos metodológicos relacionados a esta 

pesquisa e está dividido em cinco seções. Na primeira seção, descrevemos o tipo de 

pesquisa, caracterizando-a como qualitativa e exploratória e comentamos o estudo de 

caso, que é o método de abordagem adotado para esse trabalho. 

Em seguida, na segunda seção, apresentamos quem são os participantes 

investigados e como eles foram selecionados. Na seção seguinte, esclarecemos quais 

são os procedimentos da pesquisa, as etapas de um estudo de caso e o método de 

pesquisa adotado nesta investigação. Na quarta seção, descrevemos os instrumentos 

de coleta de dados que foram utilizados: questionários de identificação do perfil do 

leitor, questionário de identificação das estratégias e o protocolo verbal. Na quinta 

seção explicamos os procedimentos de coleta de dados e descrevemos como os 

dados foram analisados. 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Tendo em vista que o propósito deste trabalho é buscar compreender e discutir 

as relações e os processos observados a partir de um ponto de vista anlítico-

argumentativo, consideramos esta uma pesquisa de cunho qualitativo.De acordo com 

Minayo (2001, p. 21-22), a pesquisa qualitativa se caracteriza por trabalhar “com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, 

correspondendo a um espaço mais profundo dos processos, fenômenos e relações 

que não podem ser quantificáveis. 

Nessa perspectiva, nossa proposta é realizar uma reflexão interpretativa de um 

fenômeno real, natural: as estratégias de leitura que alunos do Ensino Médio de uma 

escola pública utilizam ao ler textos multimodais (verbais e verbo-imagéticos) em 

espanhol. Considerando que esses textos fazem parte do nosso cotidiano e das 

formas de comunicação da sociedade, é interessante procurar entender como se dá 

a relação dos jovens com eles, o contato, a maneira de lê-los e compreendê-los, 

observando as estratégias de leitura que utilizam, principalmente, se esses textos 

estiverem em outro idioma.  

Para contribuir com a análise do fenômeno investigado, esta pesquisa também 
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se caracteriza por apresentar um caráter exploratório. Para Gil (2010), a pesquisa 

exploratória objetiva uma maior familiaridade com o problema investigado, tornando-

o mais explícito e apresentando um planejamento flexível ao considerar os vários 

aspectos relativos ao fenômeno. O autor afirma ainda que um dos caminhos a 

percorrer nesse tipo de pesquisa, por seu caráter flexível, é o estudo de caso, sendo 

essa abordagem adotada nesta dissertação para investigação do problema. 

Entende-se aqui por estudo de caso “o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 

2010, p.37). Esse objeto deve ser estudado em seu contexto real, proporcionando 

uma visao mais ampla sobre ele. 

Por contexto real, nos referimos, nesta pesquisa, aos estudantes que estudam 

espanhol em uma escola regular de Ensino Médio e que estão em constante contato 

com textos multimodais comuns nos dias atuais. O estudo detalhado se dará pela 

análise das estratégias de leitura que esses estudantes utiizam com textos verbais e 

verbo-imagéticos com que têm contato diariamente. 

Gil (2010) e Martins (2008) afirmam que o estudo de caso deve ter um 

planejamento flexível e deve ser realizado de forma detalhada, a fim de minimizar 

perdas ou distorções dos dados e/ou resultados, por isso, é necessário um cuidado 

redobrado em sua coleta e análise, assim como no planejamento das etapas.  

Nesta pesquisa, a minimização das perdas se deu no fato dos participantes 

serem atendidos individualmente, em sala privada, sendo os encontros filmados e 

gravados em áudio. Além disso, foi esclarecido que os questionários não tinham como 

objetivo avaliar, pontuar ou julgar o nível de conhecimento deles, o que pôde ter 

contribuido para que os participantes se sentissem mais seguros e à vontade para 

responder o que foi solicitado. 

No tópico a seguir, apresentamos os participantes dessa pesquisa. 

 

4.2 Os participantes da pesquisa  

 

Inicialmente foram selecionados 12 alunos, do Ensino Médio de uma escola 

pública estadual da zona sul de Teresina, para participarem desta pesquisa. A seleção 

ocorreu por meio de sorteio. Os critérios para participação são: o aluno estar 

regularmente matriculado, frequentando as aulas e ter disponibilidade no contraturno 
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para os encontros individuais destinados à coleta de dados. 

Foram selecionados representantes das três séries do Ensino Médio, sendo 

quatro alunos do 1º ano, quatro do 2º ano e quatro alunos do 3º ano. Essa distribuição 

é uma forma de garantir que essas três séries tenham o mesmo número de 

representantes na pesquisa, o que nos deu um panorama mais geral para a análise. 

Os participantes selecionados têm idade que varia de 14 a 17 anos.  

Eles receberam um código para sua identificação que foi composto pela letra 

A, que representa o nome “aluno”, seguida de uma numeração que variou de 01 a 12 

(por exemplo, A01, A02), indicando o total inicial de participantes de todas as etapas 

da pesquisa, resultando na seguinte distribuição:  

• Participantes do 1º ano: A01, A02, A03 e A04 

• Participantes do 2º ano: A05, A06, A07 e A08 

• Participantes do 3º ano: A09, A10, A11 e A12 

 Do total de 12 participantes, selecionamos nove, cujos resultados são 

apresentados e analisados no próximo capítulo desta dissertação. Selecionamos os 

participantes que melhor se adaptaram à técnica de protocolo verbal, fornecendo, 

assim, mais informações para a análise. Aqueles de cada série que menos se 

adaptaram ao protocolo verbal, sendo assim, retirados do estudo foram o A03, A05 e 

A12.  

 

4.3 Procedimentos da Pesquisa  

 

Assumindo que esta pesquisa se delineia como um Estudo de Caso é 

necessário que algumas etapas sejam planejadas e organizadas para que o estudo 

se desenvolva com o rigor científico necessário. Para realização desse tipo de 

trabalho, é necessário que diferentes instrumentos de coleta de dados sejam 

aplicados, o que auxilia na confiabiliade e credibilidade dos dados coletados. Os 

questionários e o protocolo verbal foram as diferentes técnicas utilizadas para coleta 

de dados, objetivando esse fim.  

De acordo com Martins (2008) as etapas para realização de um Estudo de Caso 

são: etapa exploratória, planejamento, coleta de dados, análise dos resultados e 

apresentação do relatório. Etapas que devem ser organizadas após a delimitação do 

objeto e enumeração de questões orientadoras da pesquisa. Tendo como base o que 
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é sugerido por Martins (2008) apresento as etapas a serem seguidas para o estudo 

de caso: 

Etapa 01: Na etapa exploratória deve ocorrer uma revisão bibliográfica para 

construção de uma plataforma teórica da pesquisa por meio de levantamento de 

referências que dão suporte e fundamentam a teoria do caso estudado. Essa etapa 

está demonstrada ao longo da introdução e dos capítulos 02 e 03 nos quais 

apresentamos a teoria que ajuda a compreender o objeto em estudo.  

Etapa 02: A fase do planejamento consiste na composição de um plano de 

ação que vai desde a definição das questões orientadoras até a redação do relatório 

final. Se bem elaborado, o estudo de caso possibilita garantias de lógica interna e 

permite evidências de confiabilidade e validade dos resultados, condições 

fundamentais para um estudo científico. Para este estudo, essa fase vai desde a 

elaboração das questões norteadoras, perpassando pelas etapas metodológicas até 

a redação final do texto desta dissertação. 

Etapa 03: A coleta de dados deve ser uma etapa realizada pelo próprio 

pesquisador. Ela pode apresentar flexibilidade, apesar de seu planejamento inicial, 

porque a condução da coleta de dados pode levar a informações ou situações não 

previstas, mas significativas para a pesquisa. Nessa etapa são aplicados os 

instrumentos de coleta de dados, que, para esta pesquisa, são os questionários e o 

protocolo verbal. Os instrumentos de coleta de dados estão explicados no tópico 4.4. 

Etapa 04: A análise dos resultados é uma etapa que pode ser realizada pela 

triangulação dos dados obtidos. Nesse processo há a conversão dos dados provindos 

de fontes diferentes por encadeamento de evidências. As informações iniciais e as 

finais do relatório demonstram uma relação entre si. A análise permite também que o 

pesquisador utilize essas informações para elaboração de uma teoria (Grounded 

Theory), partindo das perspectivas do estudo de caso. Neste estudo, a análise se deu 

pela comparação das estratégias investigadas nos dois textos: o verbal e o verbo-

imagético, identificando as diferenças entre os textos e confrontando sempre que 

possível com os dados do questionário 01.  

Etapa 05: A apresentação do relatório é a etapa na qual todo o processo que 

envolve o estudo de caso é escrito. Nela, se encontra toda a teoria, o planejamento, 

a execução, a análise e a exposição dos resultados finais. E, para esta pesquisa, o 

relatório se concretiza com a escrita dessa dissertação. 
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4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Considerando-se que a proposta desta dissertação é investigar um grupo de 

alunos do Ensino Médio para verificar as estratégias de leituras que utilizam com os 

textos multimodais, julgamos pertinente a realização de um estudo de caso com 

aplicação dos seguintes intrumentos de coleta de dados: questionário de identificação 

do perfil dos estudantes, questionário de interpretação textual e identificação das 

estratégias de leitura e protocolo verbal.  

Todos os questionários utilizados nesta pesquisa foram testados previamente 

e as adaptações necessárias foram feitas. Os testes foram feitos com um grupo de 

alunos do Ensino Médio do Colégio Técnico de Teresina- CTT. Duas semanas antes 

da aplicação dos questionários com os participantes desta pesquisa, realizamos um 

encontro com alguns alunos dessa escola, para que juntos pudéssemos discutir as 

questões dos três questionários, verificando se todas estavam compreensíveis ou se 

necessitavam de algum ajuste. Esses alunos realizaram suas intervenções e 

comentários que foram anotados e atendidos. 

 

4.4.1 O questionário de identificação do perfil dos estudantes  

 

Esse questionário teve como objetivo a descrição do perfil do participante como 

estudante e como leitor. Martins (2008, p. 36) nos diz que o questionário “trata-se de 

um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de varáveis e situações 

que se deseja medir ou descrever”, assim, nosso propósito com esse questionário foi 

traçar um perfil leitor do participante e encontrar possíveis relações desses dados com 

os resultados obtidos pelos instrumentos de coleta de dados.  

Esse questionário conta com treze questões divididas em três seções. A 

primeira seção trata sobre o conhecimento que o estudante possui sobre a língua 

espanhola: desde quando estuda espanhol na escola, se tem contato com o espanhol 

fora da escola, que meios ou métodos usa para aprender o idioma e, se não estuda, 

quais motivos o levam a isso. Essa seção nos permitiu traçar um perfil da relação do 

participante com a língua espanhola.  

As duas seções seguintes nos permitem conhecer os hábitos de leitura do 

participante: hábitos voltados para aquilo que ele gosta de ler ou que, simplesmente, 
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lê no seu dia a dia, e aqueles relacionados para o que o participante lê em espanhol 

no seu cotidiano e, assim, conhecer um pouco da sua relação com textos em 

espanhol.  

A segunda seção está direcionada aos hábitos de leitura em língua materna e 

nos mostra se os participantes gostam ou não de ler, o que costumam ler e a 

frequência com que realizam essa atividade. Já a terceira seção se relaciona à leitura 

de textos em espanhol, buscando verificar se o participante lê textos em espanhol, a 

frequência com que lê, que textos costuma ler e seu nível de compreensão em 

espanhol. Com isso, conseguimos perceber se a proficiência (ou não) da leitura dos 

participantes.  

Essas informações também podem ser relacionadas com as estratégias de 

leitura utilizadas, o que será verificado com a análise dos dados. Todos os dados 

coletados possibilitaram também verificar se há semelhanças entre os perfis dos 

alunos e as estratégias de leitura utilizadas.  

 

4.4.2 O questionário de identificação das estratégias de leitura  

 

Esse questionário possibilitou a identificação das estratégias de leitura usadas 

tanto nos textos verbais quanto nos textos verbo-imagéticos, assim como, verificar de 

que modo os alunos constroem significados. Os resultados obtidos possibilitaram, 

também, comparar as estratégias usadas nos textos verbais e nos textos verbo-

imagéticos, identificando possíveis diferenças entre as usadas nos dois textos (verbais 

e verbo-imagéticos). Os encontros para aplicação dos questionários duraram em torno 

de uma hora, entre as explicações iniciais, a leitura do texto de adaptação, do texto 

definitivo e a resolução das questões.  

São dois os questionários voltados para a obtenção de informações sobre as 

estratégias de leitura. Um questionário voltado para o texto verbal (ver Apêndice II) e 

outro para o texto verbo-imagético (ver Apêndice III). Os textos presentes nas 

atividades foram retirados de um livro de espanhol do 1º ano do Ensino Médio de 

Osman (2013) por serem textos autênticos, produzidos por nativos, cuja finalidade não 

era, inicialmente, o ensino- aprendizagem do idioma espanhol como segunda língua.  

O texto verbal, mostrado na figura 01, é um artigo de opinião que trata do 

problema ambiental de emissão de gás carbônico. 
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Figura 1 - Texto verbal 

 

Fonte: Osman, 2013, p. 84. 

 

Já o texto verbo-imagético, apresentado a seguir, é composto por três tirinhas 

de um mesmo escritor que retrata problemas ambientais. 
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Figura 2 - Texto verbo-imagético 

Fonte: Osman, 2013, p. 82. 

 

As duas atividades apresentam oito questões cada, que foram organizadas 

seguindo os mesmos objetivos para ambos os textos. Esses objetivos foram baseados 

nos descritores estabelecidos para a Matriz de Referência de Língua Portuguesa 

apresentados pelo SAEB do Ensino Médio (BRASIL, 2011) para os textos em língua 

estrangeira.  

O quadro 03, a seguir, apresenta a relação entre os objetivos estabelecidos, as 

questões dos dois textos e as estratégias de leitura que foram selecionadas para cada 

questão. Essas estratégias foram as que pareceram ser predominantes para alcançar 

os objetivos delimitados. 
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Quadro 2 - Correspondência entre objetivos, estratégias e questões dos textos 
multimodais investigados. 

 

 

OBJETIVO  TEXTO VERBAL  TEXTO VERBO 

-IMAGÉTICO  

ESTRATÉGIAS 

Identificar o tema 

de um texto   

  

1ª) ¿De qué trata 

el texto? 

1ª) ¿Cuál es el 

tema central de 

las tiras? 

Realiza 

inferências; 

Identificação de 

informações 

importantes do texto 

(skimming); 

 

Localizar 

informações 

explícitas em um 

texto   

  

2ª) La autora dice 

ser una “ciudadana 

promedio”. Según 

ella, ¿qué cosas 

hace ese tipo de 

ciudadano?  

2ª) Observa la 

tira 1 y explique 

las relaciones 

presentadas por 

las palabras 

“contaminada”, 

“sobreexplotada” 

y “recalentada” 

presentes en 

ella. 

Scanning: busca 

por informações 

específicas no texto 

 

Inferir uma 

informação 

implícita em um 

texto   

  

3ª) Según lo que 

podemos deducir 

del texto, ¿a qué se 

refiere el “despertar 

ecológico? 

3ª) ¿A quiénes 

se refieren los 

pronombres “yo” 

y “tú” presentes, 

respectivamente, 

en las tiras 1 y 3? 

¿Ellos fueron 

utilizados con 

qué intención? 

 

Realiza 

inferências; 

 

Reconhecer o 

efeito de sentido 

decorrente da 

escolha de uma 

determinada 

palavra ou 

expressão    

4ª) ¿Con qué 

intención la autora 

utiliza las palabras 

“usted y yo” en el 

tercer párrafo? 

4ª) ¿Por qué en 

la tira 1 un 

pequeño planeta 

tacha la palabra 

MI y la sustituye 

por LA?  

Levantamento de 

hipóteses 
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Fonte: A pesquisa 

* Objetivo que sofreu adaptação em relação ao descritor do SAEB do Ensino Médio 

** Objetivo que não apresenta correspondência com os do SAEB do Ensino Médio, mas se 

relaciona ao posicionamento do leitor diante da temática abordada. 

 

Sobre a atividade do texto verbo-imagético, as questões 04 e 07 foram retiradas 

do livro didático, assim como as questões 02 e 03 do texto verbal. Na questão 06 do 

texto verbal foi acrescentado um comando que solicitava que os alunos explicassem 

Inferir ou 
identificar o 
sentido de uma 
palavra ou 
expressão *  

 
  

5ª) Vuelve al texto y 
diga qué significan las 
palabras abajo: 
Rutina; Basura; Mea 
culpa 

5ª) Qué 
significan las 
palabras abajo 
en portugués: 
Sobreexplotada; 
camina  

Uso de 
cognatos; 

Quando 
não 
compreende 
uma palavra 
volta a ler 
partes que a 
precedeu 
para inferir o 
significado 
(uso do 
contexto) 

 

Fazer 
julgamentos e 
críticas**  

6ª) ¿Crees que los 
jóvenes de tu entorno 
están preocupados 
por la contaminación 
del medio ambiente? 
Explique  

6ª) ¿Las 
cuestiones 
levantadas en 
las tiras también 
ocurren en tu 
entorno o no 
están cerca de 
ti? Justifique  

Uso do 
conheciment
o prévio; 

Reconhecer o 
efeito de sentido 
decorrente da 
exploração de 
recursos visuais   

7ª) El texto presenta 
dos grupos de 
informaciones, 
¿cuáles son ellas? Y 
¿cómo las identificó?  

7ª) En la tira 3, 
¿por qué la rana 
no puede 
bañarse en un 
río o en una 
charca desde 
hace 
tiempo? ¿Cómo 
concluyó eso?  

Examina a 
estrutura do 
texto, 
procurando 
ler 
cabeçalhos, 
títulos, 
subtítulos, 
imagem etc. 
(estabelecim
ento de 
previsões) 
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como chegaram à resposta. As demais questões foram elaboradas, pela 

pesquisadora, visando os objetivos propostos para as questões. 

 

4.4.3 Protocolo verbal  

 

O protocolo é uma das técnicas, apontadas por Leffa (1996), para obtenção de 

informações acerca do processo de leitura. Para ele, o objetivo do protocolo “é 

descrever as estratégias usadas pelo leitor na sua interação com o texto escrito” 

(LEFFA, 1996, p. 80-81). O processo de verbalização da leitura pode ocorrer em três  

momentos diferentes: durante sua realização, logo após a leitura e sem solicitação de 

13uma tarefa de leitura. Leffa (1996) aponta que esses momentos recebem 

denominações diferentes a depender do autor. 

Nesta pesquisa, a verbalização ou protocolo verbal ocorreu no momento em 

que o participante respondeu, de forma oral, às questões relacionadas ao texto. 

Enquanto respondia, o estudante verbalizava, ou seja, descrevia oralmente toda sua 

ação e seu pensamento até chegar à informação que ele acreditava ser a resposta da 

questão. Esse processo corresponde ao momento da “verbalização simultânea”, 

termo utilizado por Leffa (1996, p. 81), em que “o leitor tenta relatar o que está 

pensando no exato momento em que está lendo”.  

Segundo Leffa (1996, p. 86-87), “a análise de protocolos, como técnica de 

pesquisa em leitura, é a que põe maior ênfase nos aspectos qualitativos do processo 

da compreensão”. Neste caso, a ênfase se deu na descrição das ações do leitor em 

busca das respostas das questões. Quanto mais informações o leitor conseguia nos 

fornecer, mais dados obtínhamos para análise, o que nos permitiu constatar se os 

estudantes utilizaram as estratégias listadas inicialmente e/ou se aplicaram outras 

para responder às questões, assim como, pudemos constatar, também, se as 

respostas dadas correspondiam ao que era solicitado nas perguntas. 

Cada encontro individual foi gravado em áudio e filmado, desde as orientações 

iniciais dadas pela pesquisadora até o momento em que o participante considerava 

terminada a atividade. Essas duas técnicas foram utilizadas, como complementares 

entre si, para possibilitar a transcrição das informações do protocolo verbal de modo 

mais detalhado.  
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 A filmagem, em especial, foi utilizada como um instrumento de apoio para 

confirmar algum dado através da análise da linguagem não-verbal do participante, 

fornecendo informações que na gravação não se conseguiu definir ou identificar. Além 

disso, ela é um instrumento de apoio também, caso houvesse alguma falha na 

gravação. 

 

4.4.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

A proposta dessa pesquisa foi, inicialmente, submetida à análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, obtendo parecer favorável para 

sua realização (Anexo I).  

O primeiro contato com os participantes selecionados foi dedicado ao 

esclarecimento do objetivo da pesquisa e das etapas a serem seguidas. Como todos 

que aceitaram participar têm menos de 18 anos, receberam os Termos de 

Assentimento (Apêndice IV) e Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice V), que 

foram levados aos reponsáveis e todos os documentos foram assinados. 

Em seguida, foi marcado um encontro com todos os participantes para que 

pudessem responder ao questionário inicial de identificação do perfil dos estudantes, 

o Questionário 01 (Apêndice I). Após esse momento, foram marcados os encontros 

individuais, que ocorreram em uma sala disponível na escola, para aplicação dos 

demais instrumentos de coleta de dados. Todos esses encontros foram filmados e 

gravados para a posterior transcrição do protocolo verbal. 

Para cada um dos participantes foram marcados dois encontros: um para 

realização da atividade com o texto verbal e o outro com o texto verbo-imagético, 

nessa ordem, ambos tiveram a mesma dinâmica. Em cada um, a pesquisadora 

explicou a atividade que seria realizada, esclarecendo o que era o protocolo verbal e 

como deveria ser utilizado. Para sua realização de modo satisfatório, o texto inicial foi 

destinado à pratica dessa técnica, objetivando a adaptação do participante a ela. Os 

dados gerados não foram considerados como fonte para a coleta de dados.  

Em seguida, ao participante foi entregue duas folhas impressas: uma com o 

texto da coleta de dados e a outra com as questões de compreensão textual. De posse 

desse material, os participantes começaram a ler o texto, silenciosamente, e somente 

após completar a leitura, seguiram para a resolução das questões. 
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Nesse instante, as questões eram lidas em voz alta como orientado, para então 

respondê-las. Até chegar à conclusão da resposta, o participante ia descrevendo 

oralmente suas ações e seus pensamentos, o que nos ajudou a entender e a confirmar 

as estratégias de leitura que ele utilizou. Assim que considerava respondida ou 

desistia de responder a questão, o participante passava para a leitura da questão 

seguinte. Somente o participante A06, no texto verbal, interrompeu a leitura após 

alguns instantes e partiu para as questões, justificando tal ação pela extensão do 

texto.  

Após essa etapa de coleta de dados, foi realizada uma avaliação prévia de 

todas as filmagens para identificação dos estudantes que menos se adaptaram ao 

protocolo verbal, restando, então, nove dos doze participantes. 

 Com os dados coletados, houve a transcrição do protocolo verbal de cada 

participante em cada um dos textos que seguiu as orientações do modelo de Preti 

(1999) – ver ANEXO II. A abordagem metodológica adotada nesse estudo de caso 

conduziu a uma análise comparativa dos dados, buscando realizar também uma 

reflexão e a descrição dos resultados que conduziram a uma conclusão. Os dados 

utilizados para a comparação foram obtidos a partir dos questionários e do protocolo 

verbal.  

O quadro 03, que apresenta as questões, objetivos e estratégias de leitura 

investigadas, foi utilizado como base para guiar a análise, visto que seguimos a ordem 

das questões e investigando uma a uma e cada participante individualmente. As 

informações obtidas também foram confrontadas com a teoria apresentada nesta 

pesquisa, pois, de acordo com Yin (2001), um estudo de caso se beneficia do prévio 

desenvolvimento da teoria que conduz à coleta de dados e sua análise, cujos dados 

precisam convergir como se formasse um triângulo.  

Para saber se as estratégias indicadas foram usadas ou não, comparamos as 

características de cada uma delas, apresentadas ao longo da teoria com as 

informações provindas do protocolo verbal de cada participante. Com isso, 

conseguimos saber também como essas estratégias foram usadas em cada situação.  

Como as questões apresentam os mesmos objetivos e estratégias, realizamos 

a comparação dos resultados de cada questão entre os dois textos (verbal e verbo-

imagético) concomitantemente para cada um dos participantes. Com isso, detectamos 
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se eles praticaram a estratégia nos dois textos ou não, nos permitindo ter uma visão 

geral sobre o uso das estratégias de leitura listadas. 

Após a análise de todos os participantes por questão, comparamos os dados 

obtidos com o questionário do perfil leitor em busca de possíveis padrões que 

puderam ser correlacionados e comentados.  

Após essa análise comparativa de cada questão entre os textos e as 

informações do questionário de perfil do leitor, apresentamos uma visão geral das 

estratégias usadas nos dois textos e as diferenças evidenciadas. 

Os dados serão discutidos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os dados coletados durante a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados, assim como, a discussão acerca dos mesmos. 

Apresentamos, aqui, os dados referentes ao questionário sobre o perfil dos 

participantes, aos questionários de leitura dos textos verbal e verbo-imagético com a 

discussão dos dados coletados por meio do protocolo verbal. Vale ressaltar que todos 

são estudantes do Ensino Médio de uma escola pública estadual situada na capital do 

estado. 

 

5.1 Questionário sobre o Perfil Leitor dos Participantes 

 

Os dados desse questionário nos auxiliam a conhecer os participantes no que 

tange a seus hábitos de leitura (em geral e em espanhol) e sua relação com a língua 

espanhola. 

 Inicialmente identificamos que, dos nove participantes, apenas um deles 

estudou espanhol na escola regular desde o Ensino Fundamental (2º ano), os demais 

somente no Ensino Médio. Três estudantes, dentre os nove, disseram limitar seu 

contato com o idioma ao ambiente escolar (ou às atividades provindas da escola). 

As razões disso são, em maior parte, a falta de oportunidade e o fato de a 

disciplina não ter sido ofertada no ensino fundamental. Outros motivos apontados 

foram: a falta de interesse, o fato de não conhecer ninguém que saiba o idioma e de 

o espanhol não fazer parte do círculo social do estudante. 

Os demais participantes indicaram ampliar o contato com o espanhol 

principalmente através de música, séries e/ou filmes, mas, também, através da 

internet, das redes sociais, dos jogos e dos games online, o que demonstra algum 

interesse, mesmo que mínimo, sobre o idioma. 

Ao serem questionados sobre os hábitos de leitura, os estudantes declararam 

gostar de ler, sendo que apenas um deles afirmou ler raramente e demonstraram 

contato com uma ampla variedade textual tanto em meio impresso como digital: 

romances, quadrinhos, notícias, memes, jornais online e impressos, resumos, 

charges, mensagens e comentários em redes sociais, poemas, revista impressa e 
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online, blog, livros online e legenda de filmes. Isso nos mostra que a leitura é um hábito 

frequente para os participantes.  

Em relação à prática cotidiana de leitura em língua espanhola, apenas dois 

participantes afirmaram ler textos diversos na internet, além dos que são solicitados 

pelo professor da disciplina.  Com isso, percebemos que a leitura em espanhol desses 

participantes é mais direcionada às atividades escolares, e isso reflete na variedade 

textual com que eles têm contato, sendo bem menor a frequência de leitura no 

espanhol quando comparada à língua materna. 

 Para o espanhol, cinco participantes deram uma ou duas opções de textos que 

já leram, foram eles: resumos, legenda de filmes, memes e comentários nas redes 

sociais e/ou notícias da internet. Os demais participantes apontaram pelo menos 

quatro tipos de textos com que já tiveram contato: poemas, histórias em quadrinhos, 

revistas online, resumos, notícias em redes sociais, romance, memes, charges, 

comentários nas redes sociais e também as atividades escolares. 

Apesar da prática de leitura em espanhol não ser um hábito frequente na vida 

desses estudantes, quando pedido que fizessem uma autoavaliação sobre seu 

entendimento ao ler em espanhol, a maioria deles (seis) avaliou que seu entendimento 

é razoável, dois indicaram que entendem pouco quando leem e apenas um indicou 

que entende bem o que lê no idioma.  

 Diante dos dados apresentados, os participantes que mostraram ter contato 

com uma maior variedade textual no espanhol, e que não se limitam a ler somente os 

textos das atividades escolares, são os leitores que apresentam mais características 

de um leitor proficiente.  

Esses dados nos permitem observar a familiaridade desses participantes com 

a leitura de textos em espanhol. A partir deles, partimos para a análise dos protocolos 

verbais que verificou a realização, ou não, das estratégias de leitura e o modo como 

foram aplicadas nos dois textos, como apresentado na seção a seguir.  

 

5.2 Apresentação e análise dos dados relacionados ao uso de estratégias de 

leitura para o texto verbal e para o texto verbo-imagético 

 

Nesta seção, apresentamos a ocorrência e a análise de cada uma das 

estratégias apresentadas no quadro 3, seguindo a ordem das questões. Verificamos 
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se as respostas dadas por meio do protocolo verbal apresentavam relação com as 

características das estratégias indicadas no referencial teórico e, também, se a 

resposta dada estava de acordo com o solicitado na pergunta. A fim de não gerar 

dúvidas, esclarecemos que em alguns protocolos verbais houve a representação da 

fala da pesquisadora que essa é representada pela letra “P”. 

A análise das estratégias de leitura partiu do princípio de que não lemos apenas 

palavras, mas todas as semioses presentes (COSCARELLI; NOVAIS, 2010) e que 

elas estão integradas e juntas constroem o sentido do texto. Por isso, observamos 

também o uso dos recursos semióticos durante a utilização das estratégias, tanto no 

texto verbal quanto no texto verbo-visual.  

A primeira questão de cada texto objetivou a identificação do tema abordado e, 

para isso, sugerimos a predominância das estratégias de identificação de informações 

importantes do texto (skimming) e a realização de inferências. Identificar os aspectos 

importantes permite que o leitor consiga inferir o tema ou ideia principal do texto e, 

para Solé (2007), essa estratégia é concretizada depois da leitura, apesar de ocorrer 

durante todo o processo de discorrimento do texto. Ela depende dos objetivos de 

leitura, do conhecimento prévio do leitor e da relação desses com o processo de leitura 

em si. 

Dos nove participantes da pesquisa, observamos que, para a primeira questão 

do texto verbal (¿De qué trata el texto?), quatro retornaram ao texto e observando o 

movimento que realizavam com a caneta ou grafite, percorrendo o texto, constatamos 

que eles realizavam a estratégia de skimming14 e os demais resgataram da memória 

as informações textuais e a partir dela realizaram a estratégia de inferência sobre o 

tema ou ideia principal do texto. 

Do total dos participantes, cinco deles conseguiram identificar o tema ou ideia 

principal do texto, um desses participantes precisou retornar ao texto para buscar 

apoio e/ou reforçar sua resposta. Os demais apoiaram-se no sentido que foram 

construindo ao longo do texto sem sentir essa necessidade de retornar e confirmar 

seu pensamento. 

 
14 Para evitar repetições ao longo da análise, esclarecemos que todas as vezes que a estratégia de skimming for 
citada sua percepção se deu por esse movimento realizado pelos participantes com a caneta ou o grafite 
percorrendo o texto. 
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Entre os demais participantes, apenas um não retornou ao texto, realizando a 

estratégia de fazer um resumo das informações, que considerou mais relevantes do 

texto, o que poderia ter lhe ajudado a encontrar o tema ou a ideia principal do texto, 

mas, ao contrário, este se distanciou da temática abordada.  

Os que retornaram ao texto reforçaram a estratégia conhecida por skimming, 

que ocorre quando o leitor olha, de maneira geral, todo o texto, buscando pistas 

intratextuais (facilmente visíveis no texto) que ajudem a identificar ou confirmar o tema 

ou ideia principal do texto, como, também, nos explica Kleiman (2000). Essa leitura foi 

observada pela linguagem gestual dos participantes. Eles avisaram que precisavam 

retornar ao texto e faziam essa busca para só então dar sua resposta, como no 

exemplo abaixo: 

 
A04: “Não lembro mais do que se trata o texto, (retorna ao texto e lê algumas partes 

iniciais) o texto trata-se da emissão do gás carbônico. Vou passar pra questão dois”. 

 
O fato de alguns participantes terem respondido apontando proposições 

específicas do texto, nos faz perceber que nem sempre as pistas observadas pelo 

leitor os conduzem a uma visão sobre o todo textual. Alguns destacaram, 

especialmente, ações em prol do ambiente, levando uma parte dos participantes a 

associar o texto aos cuidados que devemos ter com ele e à proteção ambiental, como 

no exemplo de protocolo abaixo:  

 
A09: “Pelo que eu entendi ela começa a encontrar uma forma de, digamos, de ajudar 

o ambiente, digamos, assim, ela fala que quer reciclar o lixo dela, que ela fala que 

quer usar o bicarbonato de sódio como desodorante, e eu acho que [...] de resumo eu 

acho que mais ou menos o texto fala disso”. 

 
A ativação do conhecimento prévio dos participantes sobre questões 

ambientais também se fez presentes nesta questão de forma mais evidente, quando 

alguns dos participantes destacaram, em suas falas, questões/pontos mais 

específicos do texto como ideia central, demonstrando que esses pontos foram mais 

significativos para eles. 

Kleiman (2000) e Coscarelli (1998) nos mostram que, para realizar inferências, 

o leitor utiliza do seu conhecimento prévio e, com isso, reflete e realiza generalizações 
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oriundas do processo de leitura. E foi isso que observamos nos participantes, 

especialmente, naqueles que não precisaram retornar ao texto para confirmar ou 

relembrar informações. Esses participantes basearam-se nas informações que 

gravaram na memória, aquelas que eles consideraram as mais relevantes, enquanto 

liam o texto e, assim, chegaram à conclusão da temática abordada nele, como 

exemplificado pelo protocolo a seguir:  

 
A10: “No meu ver pelo que eu entendi, ele tá falando sobre a emissão do gás carbono 

na atmosfera e como a gente pode meio que reduzir e também tá mostrando quanto 

cada um emite de gás carbono nas tarefas do dia a dia”. 

 
Nesta resposta, a estratégia de inferência, usada pelo participante, baseou-se 

em partes específicas do texto e não em sua totalidade.  

 
A02: “Vou voltar pro texto. Resposta da primeira questão os danos que o dióxido de 

carbono pode causar ao ser humano”.  

 
Como essa estratégia se utiliza do conhecimento prévio e de generalizações 

provindas da leitura, vemos que o fator pessoal, aqui, interferiu na resposta. Esse fator 

refere-se às associações internas que o leitor fez das informações provindas do texto. 

Em relação à mesma questão para o texto verbo-imagético (¿Cuál es el tema 

central de las tiras?), concluímos que todos os participantes integraram informações 

visuais e verbais e, a partir delas, realizaram inferências sobre o tema das tirinhas. A 

prática realização da estratégia de skimming ficou perceptível em poucos 

participantes. 

A exceção de um participante, que se limitou a descrever a primeira tirinha não 

obtendo êxito na resposta, os demais apontaram como tema a poluição ou a 

conservação do meio ambiente. Como podemos verificar novamente na figura 2, a 

seguir, que apresenta a tirinha utilizada na pesquisa para ajudar na visualização das 

informações apresentadas neste capítulo: 

Os participantes que conseguiram resgatar da memória e os que realizaram 

uma leitura mais rápida do texto, conseguindo encontrar a resposta sem maiores 

dificuldades foram leitores mais proficientes que os demais. Essa característica 

notamos ao longo de todas as questões. 
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Figura 3 - Texto verbo-imagético 

 

Fonte: Osman, 2013, p. 82. 

 

Isso sugere que se consegue relacionar informações verbais e imagéticas entre 

si, a identificação do tema não se torna tão complicada. Para esse texto, a leitura 

realizada uniu a linguagem verbal, associada à imagem, como uma unidade integrada, 

como sugerido por Coscarelli e Novais (2010), sendo, portanto, esses dois modos 

colaboradores para realização das inferências. A maioria dos participantes afirmaram 

que, pelos dois modos, conseguiram responder à pergunta, levando-nos a perceber, 

que, para essa questão, foi importante a integração da leitura da imagem com a leitura 

do texto verbal. Vejamos um exemplo em que o participante afirmou ter se apoiado 

nos dois modos:  

 
A06: “Pelo que eu li e pelas imagens que vi também no texto, o tema central do texto 

é a poluição, o quanto nós estamos poluindo a Terra”. 

 
Quatro, dentre os nove participantes, retornaram para rever as tirinhas, 

praticando a estratégia skimming, observando, então, as informações provindas dos 
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dois modos semióticos representados nas tirinhas, sendo que, um deles, mencionou 

apenas as imagens como fonte da resposta, vejamos:  

 
A09: “Pela imagem, eu acho que é falando sobre o planeta. O tema central é falando 

sobre o planeta, sobre o meio ambiente”. 

 
O uso da imagem, por esses participantes, comprova que ela é importante para 

a compreensão do texto em espanhol. Esses protocolos representados nos ajudam a 

perceber também que, através da análise da imagem, os participantes conseguiram 

obter informações suficientes para realizar inferências e, com isso, responder ao 

questionamento. 

Apresentamos a seguir o quadro 03, que contém o resumo das principais 

informações relacionadas ao uso da estratégia de skimming para os textos verbal e 

verbo-imagético. 

 

Quadro 3 - Resumo da análise relacionada à identificação de informações 
importantes (skimming) 

Fonte: A pesquisa. 

 

Para a segunda questão, cujo objetivo era localizar informações explícitas em 

um texto, apontamos, como estratégia preferencial, a leitura de partes específicas do 

texto, ou scanning. Nela, o leitor busca no texto um trecho, uma palavra ou elementos 

que atendam a um objetivo. Além da rapidez ao encontrar a informação solicitada, a 

linguagem gestual (uso de caneta, grafite ou o dedo indicador de uma das mãos) e o 

Estratégia: IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES (SKIMMING) 

 

TEXTO VERBAL E  TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Algumas informações foram provindas do registro na memória dos participantes;  

✓ Alguns participantes retornaram ao texto para buscar as informações; 

✓ As informações apontadas por vezes foram influenciadas pelo conhecimento prévio 

do leitor e generalizações realizadas; 

 

TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ O uso da imagem foi priorizado em relação ao verbal; 
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fato de o participante não prosseguir na leitura do restante do texto ou na busca por 

mais informações ao encontrar o termo ou expressão solicitada. De acordo com Solé 

(2007), despreza-se, para isso, as informações consideradas desnecessárias, sendo 

uma leitura rápida e seletiva, até encontrar o que interessa, passando então a ser uma 

leitura minuciosa. 

No texto verbal, a busca inicial seria pela expressão “ciudadano promedio”, 

mencionado na questão para averiguar no seu entorno as informações que 

responderiam à questão (La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, 

¿qué cosas hace ese tipo de ciudadano?). Como resultados do protocolo verbal, 

temos que oito dos nove participantes utilizaram a estratégia de scanning para 

encontrar, ou tentar encontrar, a resposta. Um dos participantes de imediato traduziu 

a expressão e partiu do seu conhecimento prévio para responder à questão.  

Dentre os que usaram a estratégia indicada, um desistiu de responder à 

questão, mesmo depois de realizar uma busca pelo texto. Os demais conseguiram 

encontrar o termo solicitado e leram as informações associadas a eles. A resposta 

citada por alguns participantes partiu de inferências que eles realizaram da leitura do 

trecho em que a expressão estava, e, ao analisá-las, observamos que alguns se 

basearam em informações que deram um direcionamento diferente ao significado da 

expressão explorada em relação ao que estava expresso no texto.  

Em geral, esses participantes relacionaram as ações desse tipo de cidadão 

(ciudadano promedio) àquelas voltadas para a preservação do meio ambiente, 

contrariando a informação contida no texto. Isso nos levou a pensar que esses 

participantes criaram expectativas relacionadas ao entendimento da expressão em si 

e as expectativas geradas em torno das questões ambientais. 

 
A10: “Essa aqui deixa eu ver, vou procurar no primeiro texto (volta ao texto) aqui na 

segunda ela se considera ela usou esse termo porque ela voltou a usar é os 

desodorantes de marcar, “cremas” eu não sei muito o que é, deixa eu ver [...] a água 

e ela meio que não buscava uma maneira de reciclar o lixo”. 

 
Assim, os participantes elaboram suas respostas a partir de seu conhecimento 

de mundo sobre o tema do texto associando-o às informações apresentadas nele. 

Essas associações os levaram a realizar generalizações e deduções sobre o que 

poderia ser a resposta, realizando inferências. Vejamos algumas respostas : 
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A02: “Vou voltar pro texto pra responder a segunda questão (depois relê a pergunta 

para ter certeza) vou lê a segunda questão, vou voltar pro texto. Resposta da primeira 

(entenda-se segunda e aqui aponta com o dedo o trecho lido que contem a expressão) 

questão, ela quis contribuir pra fazer do planeta um lugar mais limpo e contaminar 

menos”; 

 
A07: “Questão número dois (lê o enunciado em voz alta) bom eu não lembro, eu voltar 

no texto. Bom, é um cidadão que cuida da natureza, que preserva, cuida da água é, 

preserva a água, a natureza e não o lixo”. 

 

O participante A02, realiza uma busca silenciosa pelo termo e vai passando a 

caneta pelo texto até encontrar o termo. Nesse momento, ele se detém no trecho, 

realizando a leitura dele para poder responder à questão. A estratégia de scanning se 

manifesta assim em todos os participantes que a utilizaram. Já o outro participante, 

não realiza a estratégia de scanning. Ele se baseia no que se recorda do texto. 

Já para o texto verbo-imagético, a busca seria pela localização das palavras 

“contaminada”, “sobreexplotada” e “recalentada”, observando sua colocação na tirinha 

e relacionando-a com a imagem do planeta. Utilizando a estratégia de scanning, o 

leitor buscaria pistas ou informações relacionadas tanto ao texto verbal quanto à 

imagem. 

Ao final da análise dos protocolos, verificamos que um dos participantes não 

respondeu à questão, apesar de passar um tempo pensando na resposta. Ele também 

não retornou às tirinhas e então resolveu seguir para a próxima questão. Cinco deles 

retornaram à tirinha para buscar os dados necessários, realizando a leitura (por 

scanning) da parte da tirinha que continha as informações, procedendo à leitura das 

palavras e da imagem do planeta Terra. Observamos que a localização da informação 

se deu quase de forma imediata, acreditamos que o layout de apresentação das 

informações verbais e o gênero textual trabalhado, tirinha, facilitaram essa localização 

por parte dos estudantes. Aqueles que não retornaram, se utilizaram de conhecimento 

prévio e do que lembravam da tirinha para responder à pergunta, fato que pudemos 

observar ao analisar as respostas dadas por cada um dos participantes. 
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A leitura do texto verbal e da imagem foram realizadas de modo satisfatório, 

facilitando a identificação das informações nesse texto, sendo a imagem um elemento 

que favoreceu a concretização da estratégia e a resolução dessa questão. 

Para estabelecer a relação solicitada, foi preciso que os participantes lessem, 

de forma integrada, as palavras solicitadas e a imagem e, com isso, inferissem a 

resposta. Sendo essas inferências resultado das reflexões e analogias realizadas pelo 

leitor, como afirmado por Coscarelli (1996). As inferências realizadas nessa questão 

se basearam na integração dos modos, comprovando o pensamento de Coscarelli e 

Novais (2010) ao falarem que, nos textos multimodais, o leitor precisa reconhecer 

todas as unidades que compõe o texto (os modos e os recursos semióticos), 

decodificando-os em unidades que contribuem para a construção de sentido do texto. 

Um exemplo, em que isso parece acontecer, é na seguinte fala: 

 
A02: “Segunda questão. É [...] eu voltei pro texto e [...] a [...] aqui são palavras são 

tipo [...] (estala os dedos enquanto pensa na palavra) como é que eu posso dizer é 

[...] são defeitos é tipo coisas que tá acontecendo no planeta. A Terra tá tipo 

contaminada, sobreexplora, sobreexpor explorada e recalentada (enquanto fala 

aponta na tirinha) tipo [...] sofrida, alguma coisa assim”. 

 

Nela, notamos que, ao falar que são “defeitos”, o participante observa além da 

imagem, a maneira de apresentação das palavras que estão emolduradas por linhas 

tracejadas, destacando-as como atributos dados ao planeta, o que caracteriza a 

leitura por scanning nessa questão. Essa fala também demonstra a integração dos 

modos realizada pelo participante. Com isso, vemos que a estratégia foi aplicada não 

somente no texto verbal como também na porção da imagem que se relacionava a 

ele. 

Um dos participantes descreve separadamente os modos, ao observar a tirinha 

enquanto responde. Inicialmente, ele tenta traduzir as palavras, mas sem recorrer, 

aparentemente, à imagem como suporte para a leitura do verbal. Após desistir da 

leitura do verbal, ele passa à leitura das imagens. Vejamos: 

 
A11: “ (volta para a tirinha e vai lendo as palavras enquanto responde) A terceira 

questão, as palavras contaminada eu acho que é contaminada mesmo, 

sobreexplotada, eu acho que deve ser, é [...] sobrecarregada ou sô [...] muito [...] é 
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num sei e recalentada [...] não sei também, agora eu só acho que (começa a apontar 

para a tirinha) a imagem representa que [...] o planeta, o meio ambiente tá muito 

cansado”. 

 
Verificamos, neste exemplo, a realização da estratégia de scanning, pois o 

leitor se deteve na informação especificada de busca. Esse leitor se focou apenas na 

porção verbal do texto, tentando adivinhar o significado de cada palavra, sem observar 

nenhum aspecto multimodal presente. 

A fim de melhor visualizar as principais informações relacionadas ao uso da 

estratégia de scanning para os textos analisados, aqui apresentamos, a seguir, o 

quadro 4. 

 

Quadro 4 - Resumo da análise relacionada à leitura de partes específicas do texto 
(scanning). 

Fonte: A pesquisa. 

 

Para a terceira questão, que objetivou inferir uma informação implícita, 

indicamos a estratégia de realização de inferência, como aquela que pode ser mais 

usada para responder à questão. Para inferir, é interessante que o leitor se aproprie 

das informações textuais e recorde o que sabe sobre o assunto (SOLÉ, 2007), 

Estratégia: LEITURA DE PARTES ESPECÍFICAS DO TEXTO (SCANNING) 

TEXTO VERBAL  E TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Houve a aplicação dessa estratégia por quase todos os participantes 

TEXTO VERBAL TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Nem sempre as informações 

encontradas atingiam o objetivo da 

leitura; 

✓ Informações influenciadas pelo 

conhecimento prévio e expectativas do 

leitor; 

✓ As expectativas conduziram a 

elaboração de hipóteses;  

✓ A imagem foi um elemento 

favorável para encontrar as 

informações; 

✓ Nesse texto as informações foram 

identificadas mais claramente; 

✓ A associação dos modos verbal e 

imagético não foi realizada por 

todos; 
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tornando esse leitor integrador das informações co-ocorrentes, como nos explica Kato 

(1995). 

Com a questão do texto verbal (Según lo que podemos deducir del texto, ¿a 

qué se refiere el “despertar ecológico”?), seis participantes utilizaram, de forma mais 

evidente, a estratégia de inferência, sem retornar ao texto, resgatando as informações 

da memória e relacionando-as com o que conhecem sobre o tema. Dois estudantes 

retornaram ao texto para reler algumas informações e só, então, deduzir a resposta. 

Um participante se limitou à palavra “despertar”, associando-a ao uso de despertador 

para acordar. Dos nove, oito obtiveram êxito nas respostas. 

Percebemos que os participantes que voltaram ao texto buscaram ver o que 

havia tanto em suas entrelinhas como Nas informações que estavam explícitas para 

poder compor sua resposta e, com isso, realizar a inferência. A análise das respostas 

nos possibilitou essa constatação. Essa volta ao texto e releitura de algumas partes 

indica que esses participantes fizeram uso da estratégia de scanning para 

identificação de informações relacionadas ao questionamento. Pela linguagem 

gestual dos participantes, observamos uma busca rápida pelo texto, até encontrarem 

o termo solicitado na questão, detendo-se no trecho em que ele se encontrava, 

realizando uma leitura mais atenta das informações e, ao final, inferindo a resposta 

solicitada. Com isso, vemos que as estratégias de inferência e scanning se 

interligaram. Vejamos o exemplo seguinte:  

 
A02: “Vou lê a terceira questão. Vou voltar pro texto. A resposta é contribuir pra fazer 

do planeta um lugar mais limpo e contaminar menos”. 

 

A maioria dos participantes resgata o que já sabe sobre o texto e reflete como 

em um processo de interação entre o leitor e o texto, como podemos notar na fala a 

seguir:  

 
A07: “Bom eu lembro, o despertar ecológico que tá que tá falando no texto é as 

pessoas acordarem para poder preservar a natureza. O despertar é pra poder 

preservar a ecologia”. 
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Ao realizar as inferências, os participantes mostraram sua capacidade crítica e 

reflexiva, sendo essa uma consequência da leitura das entrelinhas do texto, daquilo 

que está implícito em associação com o que está explícito. 

Para a questão do texto verbo-imagético (¿A quiénes se refieren los 

pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron 

utilizados con qué intención?), notamos, ao final da análise do protocolo verbal, que 

além da estratégia de inferência, foi utilizada também, pela maioria dos participantes, 

a estratégia de releitura de partes específicas do texto (scanning), pois esses 

retornaram às tirinhas, buscando verificar onde os termos solicitados se encontravam 

e, com isso, inferir a resposta. 

Apenas um participante não respondeu à questão. Dos oitos que responderam, 

somente um não voltou ao texto. Ele realizou a inferência com o resgate das 

informações textuais que estavam na memória, o que o fez errar os referentes dos 

pronomes, mas acertar a intenção de uso deles, visto que essa se relacionava a uma 

ideia mais geral do texto.   

Todos os demais utilizaram as duas estratégias, pois, para responder à 

questão, o participante deveria fazer associação entre os pronomes (“yo” e “tú”) e a 

imagem, analisá-los de forma integrada e inferir qual seria a intenção deles nas 

tirinhas. A análise conjunta dos modos semióticos das tirinhas está presente nas 

contribuições dadas pela multimodalidade e a leitura multimodal, em que reconhecem 

a integração dos modos para a construção do sentido do texto e não os vê 

separadamente, pois a análise somente do texto verbal ou somente da imagem não 

ocasionaria a identificação da referência correta dos termos, nem da intenção ao 

utilizá-los. Vejamos um exemplo:  

 
A10: “Os pronomes basicamente eu, no [...] na primeira tirinha tá se referindo ao 

planeta, já em tu na terceira tirinha tá se referindo ao público alvo. Já eles foram 

utilizados no [...] com a intenção da questão da conti, conscientização [...] da poluição 

e dos efeitos que ela causa, que é algo coletivo, em cadeia, o chamado efeito dominó”. 

 

Dentre os outros sete participantes, um não conseguiu identificar nenhuma das 

referências, cinco deles deixaram a intenção do uso dos pronomes em branco e, 
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somente um, acertou a referência de um dos pronomes. Vejamos os exemplos de 

protocolo a seguir: 

 

A11: “Y yo [...] eles foram utilizados na intenção de perguntar, e você?, se tá fazendo 

alguma coisa ou se tá:: ou se não ele tá tipo acusando e você? E o da terceira tirinha 

que é y tú eu acho que é o mesmo significado “e tu?” e Aí ele pega e reclama e faz 

uma reclamação sobre o que tá acontecendo;” 

 

A08: “Bom, é [...] ‘eu e você’, eu acredito que ele é usado nas tiras justamente pra 

enfatizar o nós, o leitor principalmente, pra chamar atenção do leitor e [...] ela foi usada 

pra nos dizer que a gente é o culpado de tudo isso que tá acontecendo”. 

 
Observando as respostas dadas, percebemos que as dificuldades em 

relacionar os pronomes e seus referentes, especialmente o “yo”, podem ter sido 

ocasionados pela leitura somente do verbal, ignorando a imagem do planeta Terra 

para esse pronome, pois ela que o representava. Para o outro pronome (tú), o olhar 

do participante representado,15 na imagem, a rã, poderia ser considerado como 

informação para auxiliar na identificação do referente como sendo o leitor.  

Para responder à questão, os participantes buscaram localizar os pronomes 

solicitados, se dirigindo diretamente às porções verbais das tirinhas, o que nos dá 

indícios do uso da estratégia de scanning. Isso foi observado pelo direcionamento do 

olhar dos participantes da pesquisa e da caneta ou grafite que manuseavam. As 

respostas dadas nos permitiram verificar que também realizaram inferências quando 

tentaram associar o texto verbal em que o pronome estava e/ou a imagem e/ou o 

contexto da situação representada. Esses três elementos deveriam ser considerados 

para responder a essa questão.  

Pelas respostas dadas por todos os participantes, concluímos que eles deram 

prioridade e as vezes, exclusividade, para o texto verbal, não observando sua relação 

com a imagem. Ao se tratar de um texto multimodal em que a linguagem verbal e a 

imagem estão presentes, comprovamos com essas respostas que ignorar um dos 

modos semióticos interfere diretamente na compreensão textual. Isso nos mostra que 

 
15 Participante representado é aquele que, segundo Kress e van Leeuwen (2006), constituem o objeto da 
comunicação, sobre quem ou sobre o qual se fala. No caso dessa tirinha esse participante é a rã. 



73 
 

 
 

a leitura dos alunos ainda é pautada pelo verbal, mesmo em textos multimodais, fato 

que pode ser um reflexo da cultura escolar que tende a priorizar o verbal, em 

detrimento a outros modos, deixando de lado a imagem, como demonstrado. Nos 

mostra, também, que, em algumas vezes, as estratégias de leitura se aplicam a 

somente um dos modos presentes, negligenciando, assim, o papel da imagem como 

texto.  

As informações mais gerais debatidas neste trabalho sobre o uso da estratégia 

de realização de inferências estão presentes no quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 - Resumo da análise relacionada a estratégia de realização de 
inferências. 

Fonte: A pesquisa. 
 
 

          Na quarta questão, cujo objetivo era reconhecer o efeito de sentido decorrente 

da escolha de uma determinada palavra ou expressão, relacionamos, como 

estratégias preferenciais, o levantamento de hipóteses, interligando as informações 

do texto com suas crenças ou seu conhecimento sobre o assunto. 

               Estratégia: REALIZAÇÃO DE INFERÊNCIAS 

TEXTO VERBAL  E TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Observamos que alguns participantes precisaram reforçar suas reflexões 

retornando ao texto; 

✓ O retorno ao texto levou ao uso da estratégia de observação de informações 

gerais em alguns momentos e em outros, através de observação de informações 

mais específicas (scanning); 

✓ Inferências baseadas em informações que se relacionavam a seu conhecimento 
prévio 

TEXTO VERBAL TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Inferências baseadas em 

informações que mais chamaram 

atenção; 

✓ Houve atenção maior para o texto 

verbal em alguns momentos e para a 

imagem, em outros; 

✓ A imagem favoreceu a realização de 

inferências; 
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A formulação de hipóteses ocorre quando nos baseamos nas informações 

textuais e no conhecimento que o leitor tem sobre o tema do texto e, dessa forma, ele 

pode realizar comparações entre o que sabe, o que pode esperar do texto 

(expectativas) e o que texto diz (momento da testagem das hipóteses). Assim, elas 

podem ser testadas ao longo da leitura e novas hipóteses podem ir surgindo à medida 

que se avança na leitura do texto (KOCH; ELIAS, 2008). 

Para a questão do texto verbal (¿Con qué intención la autora utiliza las palabras 

“usted y yo” en el tercer párrafo?) todos afirmaram que a ideia presente era a de “nós”, 

sendo o pronome “usted” usado para se referir ao leitor e o pronome “yo” como 

referência à autora do texto. Sendo assim, todos os participantes conseguiram 

compreender que a emissão de gás carbônico, informada nesse trecho do texto, era 

de responsabilidade de todas as pessoas, sem exceções.  

A diferença surge na explicação das ações realizadas por esse “nós”, que foi 

identificado anteriormente. É nesse momento que constatamos o levantamento de 

hipóteses feito pelos participantes, principalmente, pelos quatro que não retornaram 

ao texto. Dentre esses, as ações só foram acertadas por um participante e, de maneira 

bem geral, ele conseguiu relacionar o “nós” à sensação de culpa, não especificando 

o motivo dela. Os outros três disseram que todos nós devemos ser responsáveis pela 

preservação do meio ambiente, como no exemplo mostrado abaixo: 

 

A02: “Na quarta questão é [...] ela quis dizer você e eu, então, ela quis dizer que não 
é só ela que deve combater, que deve contribuir para combater a poluição [...] são são 
todos”. 
 

Acreditamos que as hipóteses relacionadas a essa temática se basearam no 

conhecimento de mundo do leitor e nas ideias (explícitas e implícitas) distribuídas ao 

longo do texto, mas que não se relacionam à intenção da autora no momento em que 

usou a expressão destacada na questão. Ela fazia, na realidade, um alerta mostrando 

que todas as pessoas, inclusive o leitor, contribuía para a emissão de gás carbônico. 

Com isso, percebemos que alguns participantes não confirmaram a hipótese 

levantada. Um participante, por exemplo, levantou a hipótese de que esse “nós” tem 

responsabilidades, mas não explicou quais eram, não desenvolveu sua hipótese. 

Vejamos: 
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A04: “Vou voltar no terceiro parágrafo. (Relê o parágrafo) Vou voltar na questão quatro 

e revê o enunciado. Ela teve a intenção de falar que o [...] a responsabilidade era 

nossa e também dela. Vou pra quinta questão”. 

 
Esse participante teve a preocupação de buscar informações no texto que 

possibilitasse sua resposta (sua hipótese), outro participante, além dessa hipótese, 

ainda acrescentou mais uma, referindo-se aos cuidados com o meio ambiente.   

Com essa análise, verificamos que a testagem de hipóteses é um ponto 

importante para a leitura, além de ser uma estratégia que colabora com outras como 

a inferência, portanto, não observar se a hipótese apresenta uma relação com o texto 

pode levar o leitor a diferentes interpretações do texto. 

Na questão sobre o texto verbo-imagético, (¿Por qué en la tira 1 un pequeño 

planeta tacha la palabra MI y la sustituye por LA?) todos os participantes levantaram 

hipóteses sobre os motivos dessa troca, sendo que três não retornaram ao texto, e 

todos tiveram êxito nas respostas dadas. A exceção desses que se basearam no 

resgate das informações contidas na memória, os demais se apoiaram nos recursos 

semióticos presentes na tirinha: texto verbal, o layout que configurou essa troca de 

palavras e a imagem dos dois planetas: a Terra e o outro menorzinho, para levantar 

as hipóteses. 

Várias foram as hipóteses levantadas  e se basearam na relação entre as pistas 

textuais e o conhecimento do leitor acerca da temática, como podemos constatar na 

seguinte fala: 

 
A06: “Eu não preciso voltar também no texto, porque [...] no quadrinho, no caso, 

porque [...] eu lembro e também porque ele cita aqui. Eu acho, na minha opinião, no 

caso, que [...] quando ele substitui a apalavra mi por la ele quer [...] dizer que a gente 

não tenta proteger a Terra e sim a nós mesmos a gene não liga pra terra acho que ele 

quer dizer que a gente é muito egoísta né, em vez de se preocupar com o planeta 

assim em tudo a gente só acaba se preocupando com a gente”. 

 
Verificamos também que um dos participantes utilizou a estratégia de 

automonitoramento de sua compreensão, através da autocorreção da informação 

dada. 
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A11: “(olhando para a imagem) é [...] que eu acho que ele tá dizendo que não é pra 

proteger a [...] vida do planeta, é pra proteger a vida, sua própria vida, (relê a frase na 

tirinha) ou é o contrário, que ele tá dizendo que não é pra proteger a minha vida, que 

é pra proteger o meio ambiente, o planeta”. 

 

Para esta questão, concluímos que os participantes observaram a maneira 

(layout) com a qual a frase referida se encontrava no enunciado, mesmo os que não 

retornaram à tirinha conseguiram, de certa forma, resgatar essa imagem visual na 

memória, relacionando-a com o conhecimento textual adquirido.  

Elaboramos o quadro 6, a seguir, para mostrar as principais informações 

advindas do uso da estratégia de levantamento de hipóteses por parte dos 

participantes desta pesquisa. 

 
Quadro 6 - Resumo da análise relacionada à estratégia de levantamento de 

hipóteses. 

Fonte: A pesquisa. 

 

Na quinta questão, que se relacionava ao vocabulário com a identificação do 

significado das palavras “rutina”, “basura” e “mea culpa” no texto verbal e 

“sobreexplotada” e “camina” no texto verbo imagético, elencamos como estratégias 

predominantes o pareamento de cognatos e o uso do contexto para inferir o 

significado. 

Estratégia: LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

TEXTO VERBAL  E TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Todos levantaram hipóteses; 

✓ Maioria voltou ao texto para testar suas hipóteses; 

✓ Houve uso de scanning para testagem das hipóteses 

TEXTO VERBAL TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Algumas testagens se apoiaram em 

argumentos selecionados pelas 

expectativas do leitor; 

 

✓ Os recursos semióticos foram 

explorados para a testagem; 

✓ Acreditamos que os recursos 

favoreceram à seleção de 

argumentos para testar as hipóteses; 
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Dentre os termos do texto verbal, o significado das palavras “rutina” e “mea 

culpa” foi identificado por pareamento de cognatos por quase todos os participantes, 

apenas um utilizou o contexto para as três palavras e um outro participante, mesmo 

identificando pela semelhança na escrita com o português antes de dar a resposta 

voltou ao texto para confirmá-la pelo contexto. Observe nos exemplos abaixo: 

 

A04: “Letra A, significa rotina. Letra C significa ‘minha culpa’. Eu descobri o significado 

porque algumas palavras se parecem com palavras em português”; 

 

A06: eu [...] não achei a letra C que é minha culpa, mas ... como a palavra lembra 

muito uma palavra no português eu vou deduzir através disso. A letra A lembra muito 

a palavra no português ‘rotina’ e [...] colocando ela no texto faz muito sentido então eu 

acho que a letra A seja Rotina. E mea culpa parece também com a palavra em 

português que é minha culpa então deduzindo eu acho que seja isso. Agora eu vou 

pra questão seis”. 

 
Com esses exemplos, verificamos duas das situações retratadas: o primeiro 

protocolo (A04), mostra que o participante se utiliza apenas da semelhança entre os 

idiomas para dar o significado das palavras e, no outro exemplo, além da relação de 

cognatos, o participante se preocupou em voltar ao texto e confirmar pelo contexto o 

significado das palavras. 

Já para o vocábulo “basura” que não apresenta semelhança com o português, 

seis participantes tentaram descobrir seu significado pelo contexto, mas entre eles 

dois não arriscaram dizer a resposta.  

Os demais participantes (três), já conheciam esse vocábulo e de imediato 

identificaram seu significado através de seu conhecimento prévio. Esses três foram 

os estudantes do 3º ano do Ensino Médio, um deles afirmou ter conhecido essa 

palavra através de um texto lido na internet, outro disse que o professor da 

disciplina já havia falado em sala, e o terceiro não especificou como conheceu 

essa palavra. Observemos os exemplos: 

 
A01:  “Letra B? básura (volta ao texto e relê o trecho em que a palavra se encontra) 

Básura seria no caso, o lixo dele já na letra B eu tive que olhar a oração em que ela 
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foi usada, que no caso ela tem [...] ela emprega  (a partir daqui aponta no texto para 

explicar) a palavra reciclar e o pronome possessivo meu, aí por isso eu consegui 

identificar essa básura”; 

 

A10: “Letra B, basura acho que é lixo, já a letra B basura, se eu não tivesse lido em 

algum texto eu não conseguiria entender. Mas eu já a li a tradução dela em um texto 

(...) na internet”. 

 
O primeiro protocolo mostrado exemplifica o percurso da maioria dos 

participantes, que foi a busca do significado pelo contexto, visto que, na língua 

materna, não encontraram nenhuma palavra semelhante. O segundo protocolo mostra 

que o participante ativou seu conhecimento prévio, visto que já conhecia o significado 

dessa palavra. 

Em relação ao termo “sobreexplotada”, presente no texto verbo – imagético, 

notamos que a estratégia utilizada por seis participantes foi a de pareamento de 

cognatos, atribuindo sentido ao termo. Dentre os outros três participantes, um tentou 

identificar o significado pelo contexto e dois deixaram em branco.  

 
A07: “Quinta questão. Superexplorada letra A acho que é super/ superexplorada 

mesmo. Consegui por já tá mesmo quase parecida com o português essas apalavras”. 

 

A11: “ (lê a alternativa A e retorna à tirinha) Sobreexplotada eu acho que é 

sobrecarregada (lê o comando que pede para explicar como chegou a essas 

respostas) Eu só acho, mas não sei não, se é o certo não, eu acho, porque parece 

com o português”. 

 
Notamos que, nos exemplos acima, o participante A07 conseguiu atribuir o 

significado das duas palavras por semelhança entre os idiomas sem a necessidade 

de voltar ao texto, inclusive, quando leu a primeira palavra, já leu com o significado 

em português sem perceber a diferença na escrita. Enquanto isso, o outro participante 

(A11), mesmo voltando à tirinha somente para a letra A, não conseguiu atribuir sentido 

adequado à palavra, pois os elementos que observou na tirinha, o levou a concluir ou 

confirmar uma informação previamente estabelecida de maneira equivocada. 
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Verificamos que o uso do contexto para essa palavra não forneceu pistas 

suficientes para que o participante inferisse corretamente seu significado, mesmo 

sendo apontada por eles, como um cognato.  

Já para o termo “camina”, seis participantes usaram a semelhança na escrita 

em relação ao português, dois usaram o contexto e um afirmou já conhecer a palavra 

(conhecimento prévio). Aqueles que usaram o contexto se apoiaram na imagem para 

encontrar o significado da palavra. Isso está exemplificado nos protocolos abaixo: 

 

A07: Letra B Caminha ‘camina’ acho que é ‘caminha’. Consegui por já tá mesmo 

quase parecida com o português essas apalavras”; 

 

A11: e a letra B ‘camina’ (volta para a tirinha) eu acho que é caminha, ou vai na 

direção, alguma coisa assim. (lê o comando que pede para explicar como chegou a 

essas respostas) Eu só acho, mas não sei não, se é o certo não, eu acho, porque 

parece com o português. 

 

Percebemos, com esses dados, que, para esse texto em espanhol, ao observar 

as palavras destacadas, os participantes utilizam preferencialmente a estratégia de 

pareamento de cognatos, buscando em sua língua materna alguma palavra 

semelhante e que poucos voltaram ao texto para confirmar o significado que 

atribuíram. Provavelmente, quando se está lendo o texto sem interrupções, essa 

verificação se dê automaticamente e, caso alguma incompreensão ocorra, o leitor 

pode utilizar outra estratégia para tentar descobrir como, por exemplo, o uso de 

dicionário. 

Elaboramos o quadro 7, a seguir, resumindo as informações analisadas sobre 

o uso da estratégia de associação de cognatos e o uso do contexto por parte dos 

participantes desta pesquisa. 

 
Quadro 7 - Resumo da análise relacionada às estratégias de associação de 

cognatos e uso do contexto. 

Estratégia: ASSOCIAÇÃO DE COGNATOS E USO DO CONTEXTO 

TEXTO VERBAL E TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ A primeira tentativa foi pelo pareamento de cognatos; 
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Fonte: A pesquisa. 

 
 

Na questão 06, o objetivo era fazer julgamentos e críticas e, para respondê-la, 

esperávamos que os participantes utilizassem a estratégia de uso do conhecimento 

prévio. A ativação do conhecimento prévio, segundo Solé (2007), permite que o leitor 

se posicione diante do texto, criticando, julgando ou aceitando-o, o que reflete no 

posicionamento do leitor em relação ao que está escrito.  

As questões dos dois textos (verbal e verbo-imagético) envolviam saber a 

opinião do leitor, levando-o a refletir sobre o que acontece em seu entorno em relação 

ao tema abordado em cada texto e, com isso, expor sua opinião. Para o texto verbal, 

a pregunta era ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la 

contaminación del medio ambiente? Explique. E para o texto verbo-imagético: ¿Las 

cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están cerca de 

ti? Justifique. 

Como os resultados para ambos os textos foi igual, nesta questão, não 

separamos a discussão da análise dos textos, apresentamos tudo junto para otimizar 

sua apresentação. Todos os participantes que responderam a esses questionamentos 

reconheceram que os problemas abordados nos textos ocorrem em seu entorno e 

aproveitaram para relatar sobre o que veem de pontos negativos em seu dia a dia e 

criticar algumas ações vistas. Utilizar o que se conhece sobre o mundo fazendo alusão 

a vivências pessoais e situadas em espaço e tempo permitiu que esses participantes 

construíssem sentido em sua compreensão, como dito por Koch e Elias (2008). Alguns 

fizeram uma reflexão sobre suas próprias ações, como nos exemplos abaixo: 

 

A08 para o texto verbal: Bom, eu acredito que NÃO. Eu tiro por mim, né, pela sala de 
aula mesmo que ninguém se preocupa com a questão de reciclagem, muito menos 
com jogar um plástico no meio da rua, ou na sala mesmo sempre tão usando canudo, 
sacolas e, não, eles não estão preocupados; 
 

✓ A segunda tentativa é pelo uso do contexto, quando estimulados a isso; 

✓ O conhecimento prévio também foi usado; 

 

TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ A imagem foi usada para identificação dos significados; 
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A09 para o texto verbo-imagético: A sexta eu acho que tá perguntando se as questões 
levantadas na tirinha ocorrem também ocorrem em torno de mim. Eu acho que é se 
eu faço alguma coisa para contribuir com o mal estar do planeta. Apesar de eu 
TENTAR NÃO FAZER ISSO, as vezes eu acabo fazendo sim, contribuindo com o mal 
estar do planeta. 
 

Outros fizeram comentários crítico-reflexivos mais generalizados, abordando 

problemas ambientais que envolvem toda a sociedade. Os problemas levantados 

foram baseados naqueles representados nos dois textos, em especial, a poluição, 

mas teve quem se lembrasse de outros problemas também, como as queimadas. Os 

participantes apontaram que todos nós somos responsáveis por esses problemas e 

que, por vezes, não nos importamos com o ambiente. Como demonstrado nos 

protocolos abaixo: 

 
A04 para o texto verbal: Eu acho que sim que os jovens eles estão preocupados com 
a contaminação do meio ambiente porque [...] isso é uma coisa que afeta também eles 
e que se eles não cuidarem [...] só [...] só vai prejudicar eles mesmo que vivem no 
meio, no planeta. Vou pra sétima questão; 
 
A02 para o texto verbo-imagético: Eu acredito que sim. É [...] hoje em dia você se 
depara muito com poluição, você imagens na internet de rios cheios de lixos, 
contaminações no planeta, até desmatamento eu acho que conta né?, pela aquela fo, 
aquele fogo que teve na Amazônia. 
 

Apenas um dos participantes se negou a responder à questão do texto verbal. 

Provavelmente, ele não tenha compreendido bem o enunciado, pois justificou dizendo 

que não tinha contato com as outras pessoas e que, por isso, não tinha como 

respondê-la. 

Notamos com os protocolos que o conhecimento dos participantes sobre as 

questões ambientais e os problemas abordados nos textos levaram-nos a fazer uma 

reflexão mais ampla, confirmando que os problemas existem, que todos podem 

contribuir para combatê-los e que, ao mesmo tempo, todos contribuem para a 

continuidade destes. Nessas falas, poucos se colocaram como praticantes dessas 

ações.  

O conhecimento prévio se fez presente no momento em que os participantes 

estabeleceram, em suas respostas, uma relação entre o que o texto trata, o que cada 

um sabe sobre o tema de cada texto e o posicionamento diante do que estava exposto.  
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Apresentamos, a seguir, no quadro 8, um resumo das principais informações 

relacionadas ao uso da estratégia do conhecimento prévio pelos participantes dessa 

pesquisa ao ler os textos verbal e verbo-imagético. 

 
Quadro 8 - Resumo da análise relacionada à estratégia de uso do conhecimento 

prévio. 

Fonte: A pesquisa. 

 

Para a questão 07, indicamos a estratégia de examinar a estrutura do texto, 

procurando ler cabeçalhos, títulos, subtítulos, imagem, e outros para atingir o objetivo 

que era o de reconhecer o efeito de sentido decorrente da observação de recursos 

visuais. 

Solé (2007) aponta que esses recursos auxiliam o leitor tanto para identificação 

do tema, ideia principal e secundárias, como para ativação do conhecimento prévio e 

realização de inferências, ou seja, esses recursos permitem que o leitor tenha uma 

visão geral do texto, observando quais são as informações apresentadas e como elas 

estão organizadas no texto. 

No texto verbal, a questão (El texto presenta dos grupos de informaciones, 

¿cuáles son ellas? Y ¿cómo las identificó?) requeria do aluno a observação do layout 

do texto, assim como, das características relacionadas à tipografia, como a marcação 

em negrito dos subtítulos, dividindo o texto em duas partes. 

Para esta questão, um participante não a respondeu. Alguns não conseguiram 

perceber a divisão do texto pelos subtítulos, como a separação das informações e 

basearam-se somente naquelas contidas na segunda parte, talvez por esta conter 

informações de cunho científico, como apontado por um dos participantes. Para 

entender melhor as respostas dadas, apresentamos novamente a figura 1, que 

contém o texto verbal utilizado: 

 

Estratégia: USO DO CONHECIMENTO PRÉVIO 

TEXTO VERBAL E TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Associou-se ao uso de outras estratégias; 

✓ Embasou os argumentos levando a realização de reflexões e críticas sobre aspectos 

pessoais e do seu entorno; 
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Figura 4 - Texto verbal 

 

Fonte: Osman, 2013, p.84. 

 

Acreditamos que as respostas correspondam ao que mais chamou a atenção 

destes leitores no texto, como apresentado no exemplo a seguir: 

 

A01: “As informações apresentadas no texto sobre são essas mesmas que aparecem 
na [...] segunda parte do texto ‘minha culpa’ em que ela fala da liberação de dióxido 
de carbono e que alguns aparelhos podem até fazer essa liberação como lâmpadas, 
lâmpadas, pilhas e até deixar a energia muito tempo [...] um aparelho muito tempo 
ligado. Eu consegui identificar tudo isso na no [...] quarto e quinto parágrafo em que 
ela fala em que no quarto ela fala muito das teorias científicas que ela viu em sites da 
universidade” 
 
Professor: Sobre os dois grupos de informações.. tá perguntando como você 
identificou esses dois grupos de informações? 
 
A01: É para eu falar? 
 
Professor: Sim; 
 
A01: “Quan quando eu tava lendo eu percebi que ela falou sobre sobre as teorias 
científicas descobertas nas universidades e eu vi os parágrafos, aí eu identifiquei os 
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parágrafos que no caso eu já havia falado e foi isso foi assim que eu consegui 
identificar”. 
 

Ao analisar esse protocolo, vemos que o participante reconhece a existência 

de uma “segunda parte” do texto, mas não como sendo essa a referência para 

responder à questão. Para responder, ele se baseou nas informações textuais e, nem 

quando indagado sobre como identificou a resposta, este participante não fez 

referências aos modos semióticos presentes. 

Apenas um dos participantes foi mais objetivo em sua resposta, afirmando que 

identificou pelos subtítulos e falou quais eram eles. Vejamos:  

 
A07: “Bom, eu não lembro da sétima questão e vou voltar ao texto. Eu identifiquei pelo 
os ti os títulos de cada cada grupo de informações. O primeiro que vai falar que que 
há alguns anos usava que há alguns anos usava bicarbonato de sódio como 
desodorante e o segundo, o outro grupo de informação é “mea culpa”. Eu identifiquei 
porque eu voltei ao texto pra pesquisar”. 

 

Os demais participantes (quatro), primeiramente comentaram quais eram os 

grupos, alegando sua identificação pelo conteúdo e, somente quando questionados 

sobre como identificaram a “primeira e segunda” partes do texto, os modos semióticos 

foram mencionados. Essa menção se deu de duas formas: em uma delas, mesmo o 

participante tendo reafirmado que as descobriu pela leitura do texto, sua linguagem 

gestual nos mostrou que o layout também favoreceu essa identificação. Ele apontou 

com os dedos quais eram as partes do texto, na medida em que falava.  

Na segunda situação encontrada, quando questionados, os demais 

participantes reconheceram que foi através dos subtítulos, e um deles, apesar de não 

usar esse nome, disse que tinha sido pelas partes que estavam em negrito, ou seja, 

os subtítulos. Vejamos mais um exemplo: 

 
A10: “Na sétima, na primeira é [...] meio que tá dizendo que ela tá contando como oS 
[...] produtos que ela utilizava eram poluentes ao meio ambiente. Já no segundo ela 
[...] o texto tá informando a pesquisa dos cientistas da universidade inglesa e como as 
atividades do dia a dia emitiam [...] poluição”; 
  
Professor: como foi que você identificou esses dois grupos de informações? 
A10: “Lendo o título que tem aqui (aponta quais são os títulos) e também os 
parágrafos. Os parágrafos dão muita informação, principalmente o primeiro, o primeiro 
e o último parágrafos”. 
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Com esses relatos, percebemos que esses estudantes, mesmo verificando 

questões tipográficas e de layout - marcas da multimodalidade do texto verbal, ainda 

não as descrevem, de imediato, como elementos importantes na construção de 

sentido, pois só foram verbalizadas, pela maioria, quando questionados mais uma vez.  

Para o texto verbo-imagético, notamos que todos os participantes realizaram 

novamente a leitura da tirinha para buscar as informações necessárias para responder 

à questão (¿Por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde hace 

tiempo? ¿Cómo concluyó eso?). 

Todos os participantes a responderam corretamente. Alguns participantes não 

retornaram à tirinha, mas conseguiram resgatar informações da memória suficientes 

para responder à questão, e um deles ainda fez referência à imagem como fonte 

responsável pelas informações dadas. Vejamos um exemplo: 

 
A07: “Porque o rio já tá tão poluído que ela foi pescar e veio um monte de bo::ta, de 
lixo que não era pra tá no rio. Como eu concluí isso? Pela imagem e pela leitura que 
eu fiz”. 
 

A maioria dos participantes retornou à tirinha para confirmar suas respostas 

antes de expressá-las e para auxiliá-los na descrição da imagem. Analisando essas 

respostas, verificamos que, após examinar o que estava representado na imagem, 

por exemplo, a cor da água, a expressão no rosto da rã e, principalmente, os objetos 

mostrados pelo animal, os participantes concluíram, por inferência, que o motivo da 

rã não poder usar o rio era a poluição. Isso mostra que, na imagem, a observação dos 

recursos visuais ocorre com maior frequência e com mais facilidade do que no texto 

verbal. A seguir, a transcrição do protocolo de dois participantes: 

 

A01: “bom, porque é simples. Porque simplesmente o rio está contaminado, do que? 
resíduos humanos, substâncias colores liberados de certas fábricas e ainda [...] (olha 
para a questão novamente) é isso mesmo, porque há contaminação no rio. É [...] a 
segunda questão: como eu concluí isso? Pelo modo, a cor da água, o modo que de 
sua face (apontando para a imagem da rã) a expressão que fala, o jeito que ele fala e 
as coisas que ele pegô tá segurando junto com o graveto empendurado que são nada 
mais nada menos que resíduos humanos”; 
 
A11: “Eu acho que ele não pode porque [...] ele tá até reclamando das ‘coi’, da 
quantidade de coisas que ele tirou de dentro do rio, que são poluentes, as latinhas, 
sapato, essas coisas eu concluí isso só pela imagem e pela expressão dele”. 
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Nota-se, neste protocolo do participante A01, que, além das estratégias 

citadas, ele levantou hipóteses a partir do que sabe e do que está representado na 

imagem ao apontar as fábricas como responsáveis, ao menos em parte, pela poluição 

do rio. Nota-se, também, que ele observou bem as unidades que compõem à imagem: 

os objetos representados, o olhar do animal e a cor da água para construir o sentido 

do texto. 

Em relação ao uso da estratégia de examinar a estrutura do texto, montamos o 

quadro 9, a seguir, sumarizando as principais informações debatidas. 

 
Quadro 9 - Resumo da análise relacionada à estratégia de examinar a estrutura do 

texto, procurando ler cabeçalhos, títulos, subtítulos, imagem. 

Fonte: A pesquisa. 

 

Após a análise de todas as questões, verificamos que os participantes usaram 

as mesmas estratégias nos dois textos, tanto no texto verbal como no texto verbo-

imagético. Notamos, ainda, que a estratégia de realização de inferências foi a mais 

utilizada. 

A diferença mais significativa que podemos notar, em relação ao uso das 

estratégias, é que, no texto verbo-imagético, alguns participantes utilizaram além da 

estratégia sugerida na questão, a estratégia de realização de inferências, 

apresentando maior frequência de uso. Acreditamos que a presença de imagens 

estimule o uso dessa estratégia pelo leitor. 

Estratégia:   EXAMINAR A ESTRUTURA DO TEXTO, PROCURANDO LER 

CABEÇALHOS, TÍTULOS, SUBTÍTULOS, IMAGEM 

TEXTO VERBAL TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

✓ Nem todos perceberam a organização 

textual como parte da construção de 

sentido; 

✓ Alguns dos que citaram o layout o 

fizeram por estímulo para a 

complementação da resposta; 

✓ Realizaram a descrição dos 

recursos da imagem; 

✓ A presença de imagem facilita a 

aplicação dessa estratégia; 

✓ Muitos relacionaram o verbal e a 

imagem para argumentação 
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Verificamos, também, que o conhecimento prévio foi outra estratégia bem 

utilizada pelos participantes, visto que ela auxilia também na realização de outras 

estratégias, como a inferência e o levamento de hipóteses. 

Outra estratégia usada com frequência por esses estudantes, para os dois 

textos, foi a de scanning, sempre que retornavam ao texto, buscavam a informação 

apresentada no enunciado da questão para reler e auxiliar na elaboração da resposta. 

Provavelmente, o uso frequente das estratégias de inferência e de 

conhecimento prévio se dá pelo fato de elas serem baseadas em generalizações 

realizadas pelos participantes, o que pode ter sido estimulado pelo uso dos textos em 

língua espanhola.  

Em relação às estratégias voltadas para identificação do léxico, a estratégia 

priorizada, em ambos os textos, foi a de pareamento de cognatos. Os estudantes 

buscaram, inicialmente, na sua língua materna, alguma palavra que apresentasse 

semelhança com a do novo idioma e, na maioria das vezes, quando a encontravam, 

a aceitavam como resposta. Nem todos foram confirmar, pelo contexto, se o possível 

significado se adequava.  

As diferenças no uso das estratégias, em ambos os textos, se referem mais ao 

caminho percorrido pelo estudante para realização da estratégia, o que é 

compreensível por termos textos com características distintas.  

Com essas constatações gerais, respondemos às questões norteadoras desta 

pesquisa, que buscavam saber quais as estratégias de leitura priorizadas pelos 

estudantes investigados, se haviam semelhanças e/ou diferenças no uso dessas 

estratégias para ambos os textos e quais seriam elas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as inquietações e curiosidades que emergem ao refletirmos sobre o 

processo de leitura de estudantes em língua espanhola, elegemos para investigar, 

neste trabalho, as estratégias de leitura que um grupo de alunos do Ensino Médio de 

uma escola pública estadual utiliza ao ler textos multimodais em espanhol. Dessa 

forma, também identificar as possíveis semelhanças e diferenças existentes no uso 

de estratégias de leituras para textos verbais e textos verbo-imagéticos por meio de 

um estudo de caso em que os participantes responderam a três questionários, sendo 

um para conhecer um pouco de seus hábitos de leitura e os outros voltados à 

atividades de compreensão textual com textos verbal e verbo-imagético. 

Para atingir os objetivos iniciais, além do apoio teórico apresentado ao longo 

da pesquisa, analisamos as transcrições do protocolo verbal gerado a partir dos 

encontros nos quais os participantes responderam oralmente às atividades de 

compreensão textual, assim como, as respostas provindas do questionário do perfil 

de leitura dos estudantes. 

Após o período de análise dos dados, conseguimos detectar quais estratégias 

de leitura foram priorizadas e verificamos, também, que nem sempre a utilização de 

estratégias, que se relacionem ao objetivo da questão, implica na correta resolução 

dela, o que demonstra falhas na compreensão textual.  

Como estamos falando em textos em outra língua, mesmo sendo uma língua 

irmã da nossa, como o espanhol, muitos fatores interferem na leitura e compreensão 

textual. Um estudo mais aprofundado dos aspectos relacionados ao uso das 

estratégias de leitura pode vir a demonstrar mais alguns aspectos que auxiliem no 

entendimento do processo de leitura e compreensão de textos em língua espanhola. 

O olhar inicial voltado para o uso das estratégias de leitura em textos 

multimodais em espanhol, nesta pesquisa, nos levou a realizar alguns 

questionamentos, que foram: a) quais são as estratégias de leitura priorizadas por um 

grupo de alunos do ensino médio ao ler textos verbais e textos verbo-imagéticos em 

espanhol? b) Há diferenças significativas no uso dessas estratégias para os dois tipos 

de textos? Quais? c) Há semelhanças no uso dessas estratégias para os dois tipos 

de textos? Quais?. Para respondê-las, vimos, inicialmente, que as estratégias usadas 

para os dois textos foram as mesmas, diferindo um pouco quanto à frequência de uso 
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delas, pois as estratégias de inferência, conhecimento prévio e leitura de partes 

específicas do texto foram as mais usadas, inclusive quando não foram previstas 

inicialmente. 

Todas as estratégias investigadas foram usadas de acordo com as sugestões 

estabelecidas no quadro 3 desta pesquisa. Destacamos o uso da estratégia de 

inferência que foi a mais utilizada no texto verbo-imagético, sendo essa a maior 

diferença encontrada para os textos investigados.  

No geral, as estratégias apresentam uso semelhante para ambos os textos. Em 

se tratando de textos em espanhol, o uso do conhecimento prévio pelos participantes, 

se sobressaiu em relação às informações apresentadas pelos textos, interferindo nas 

interpretações e informações apresentadas por alguns participantes.  

 A inferência, no texto verbo -imagético, nem sempre ocorreu com a integração 

dos dois modos. Alguns estudantes priorizaram a porção verbal do texto para inferir.  

Outra constatação que nos chamou atenção foi que, ao realizarem a estratégia 

de examinar os recursos semióticos, apesar de quase todos terem conseguido fazê-

lo no texto verbal, nem todos reconheceram de imediato que as características 

tipográficas e o layout do texto eram as fontes das informações que os participantes 

necessitavam. Já no texto verbo-imagético, isso não ocorreu, pois, nele, os recursos 

visuais presentes na imagem foram elencados, de imediato, nas respostas. 

Além disso, vimos, também, que nem sempre esses estudantes integram os 

modos presentes nos textos ou reconhecem a importância dos recursos visuais, o que 

nos mostra que esses estudantes não conhecem (ou não tem objetivados na 

consciência) as características básicas do letramento multimodal. 

Acreditamos que os resultados dessa investigação tenham contribuído para os 

estudos relacionados às estratégias de leitura, bem como aos estudos relacionados à 

leitura de textos multimodais. Destarte, esperamos estimular também os estudos e 

pesquisas acerca da leitura multimodal de textos, não somente em espanhol, mas em 

outras línguas estrangeiras, também de modo a preencher as lacunas deixadas, pois 

considerando a amplitude do tema, há muito, ainda, o que pode ser investigado, como 

o uso de outras estratégias de leitura para esses textos multimodais ou o modo com 

que uma estratégia de leitura se processa nesses textos, assim como, a possibilidade 

de ampliar essa investigação com a inserção de textos imagéticos na pesquisa. 
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Os objetivos foram alcançados, ao final da pesquisa, bem como, foram 

respondidas as perguntas norteadoras. Como resultados mais gerais, verificamos que 

os estudantes utilizaram as mesmas estratégias de leitura para os dois tipos de textos, 

e que os recursos multimodais não são observados como parte importante na 

construção de sentido do texto. Ainda há estratégias a serem investigadas no âmbito 

desta pesquisa.  
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APÊNDICE I: Questionário 01-Perfil do estudante 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

Título: Estratégias de leitura de textos multimodais em espanhol: um estudo de caso 

com alunos do Ensino Médio de uma escola pública 

 

Pesquisadora: Liviane da Silva Martins  

 

QUESTIONÁRIO 01: PERFIL DO ESTUDANTE 

 

Prezado (a) aluno(a), 

 

O objetivo deste questionário é fazer uma identificação de seus hábitos de leitura e 

em especial sobre sua relação com a língua espanhola: se você já estudou, se busca 

outros meios para aprender espanhol que não sejam a escola e sobre seus hábitos 

de leitura de textos em espanhol. Assim, solicito que você responda ao questionário a 

seguir. Conto com sua participação e apoio e desde já agradeço a colaboração. 

 

Código de Identificação:___________________________ 

Idade: ____ anos 

 

I -SOBRE SEU CONHECIMENTO DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

1. Qual série você está cursando? ___________________________________ 

 

2. Em que série você começou a estudar a língua espanhola na escola?  

______________________________________________________________ 

 

3. Você tem/teve contato com a língua espanhola fora do ambiente escolar? 

(  ) não  (  ) sim 

 

Se respondeu NÃO, vá direto para a questão 5. 

 

4. De que maneira tem/teve contato com a língua espanhola fora do ambiente 

escolar? (pode marcar mais de uma alternativa, se desejar) 

(  ) salas de bate - papo  

(  ) redes sociais 

(  ) músicas 
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(  ) internete 

(  ) séries e/ou filmes em espanhol 

(  ) Outros: ________________________________________________ 

 

Se você respondeu SIM na 3ª questão não precisa responder essa 5ª questão. 

5. Por que você nunca teve contato com o espanhol fora da escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II- SOBRE SEUS HÁBITOS DE LEITURA EM GERAL 

 

6. Você gosta de ler?  

____________________________________________________________ 

 

7. Com que frequência você lê? 

(   ) leio raramente 

(   ) leio as vezes       

(   ) leio sempre 

(   ) leio somente quando tem alguma atividade da escola 

 

8. O que você gosta de ler? (pode marcar mais de uma alternativa, se desejar) 

(  ) romances 

(  ) poemas 

(  ) histórias em quadrinhos 

(  ) jornais impressos 

(   ) jornais online 

(  ) revistas impressas 

(  ) revistas online 

(  ) memes 

(  ) charges 

(  ) blogs 

(  ) resumos 

(  ) notícias que circulam nas redes sociais  

(  ) mensagens das redes sociais 

(  ) comentários nas redes sociais e/ou de notícias da internete  

(  ) outros: ____________________________________________________ 

 

III- SOBRE SEUS HÁBITOS DE LEITURA EM LÍNGUA ESPANHOLA 

9. Em algum momento do seu dia a dia, você lê textos em espanhol? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

10.  O que você lê em espanhol? 

(  ) só leio os textos da avaliação escolar 
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(  ) leio apenas os textos das atividades da escola e das avaliações 

(  ) leio os textos da escola e textos da internete (textos de jornais, sites em espanhol 

ou letras de músicas e poemas) 

(  ) não leio nada em espanhol, nem os textos das atividades e nem da avaliação 

escolar 

Outras leituras: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Obs: se marcou a última opção dessa questão pule para a questão 13. 

 

11. Com que frequência você lê textos em espanhol? 

(  ) raramente          (  ) as vezes        (  ) com frequência          (  ) todos os dias 

 

12. O que você lê em espanhol? (pode marcar mais de uma alternativa, se desejar) 

(  ) romances 

(  ) poemas 

(  ) histórias em quadrinhos 

(  ) jornais impressos 

(   ) jornais online 

(  ) revistas impressas 

(  ) revistas online 

(  ) memes 

(  ) charges 

(  ) blogs 

(  ) resumos 

(  ) notícias que circulam nas redes sociais  

(  ) mensagens das redes sociais 

(  ) comentários nas redes sociais e/ou de notícias da internete  

(  ) outros: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

13.  Avalie como está sua compreensão na leitura em espanhol circulando um dos 

níveis abaixo: 

       1        2        3        4        5        6 

 

 

 

Sendo que, 

 o “1” significa que você não entende nada quando lê. 

o “2” significa que você entende pouco do que lê. 

o “3” significa que seu entendimento é razoável quando lê. 

o “4” significa que você entende bem o que lê. 

o “5” significa que você entende muito bem o que lê. 

o “6” significa que você entende tudo o que lê. 
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APÊNDICE II: Questionário 02 - Leitura do texto verbal 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

Título: Estratégias de leitura de textos multimodais em espanhol: um estudo de caso 

com alunos do Ensino Médio de uma escola pública 

Pesquisadora: Liviane da Silva Martins  

 

 

QUESTIONÁRIO 02 

 

LEITURA DO TEXTO VERBAL 

 

Prezado (a) participante, 

O objetivo deste questionário é verificar sua maneira de ler textos em espanhol através 

da resolução de questões de interpretação. Assim, baseado na leitura do artigo de 

opinião responda às questões que seguem. À medida que for respondendo, verbalize 

o que está pensando (fale em voz alta). Repita isso em todas as questões. Suas 

respostas serão gravadas e todo o encontro será filmado. Se desejar realizar alguma 

anotação, utilize a folha impressa. Reforço que não é necessário anotar as respostas.  
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Lee el artículo de opinión abajo y contesta oralmente las cuestiones que siguen: 

 

1ª) ¿De qué trata el texto? 

 

2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 

tipo de ciudadano? 

 

3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 

ecológico”? 

 

4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 

 

5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: 

a) Rutina (l.5)     b) Basura (l.6)    c) Mea culpa (l.16) 

 *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  

 

6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 

del medio ambiente? Explique* 

 

7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 

identificó? 
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APÊNDICE III: Questionário 03- Leitura de texto verbo-imagético 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 
 
 
Título: Estratégias de leitura de textos multimodais em espanhol: um estudo de caso 

com alunos do Ensino Médio de uma escola pública 

Pesquisadora: Liviane da Silva Martins  

 

QUESTIONÁRIO 03 

 

LEITURA DE TEXTO VERBO-IMAGÉTICO 

 

Prezado (a) participante, 

O objetivo deste questionário é verificar sua maneira de ler textos em espanhol através 

da resolução de questões de interpretação. Assim, baseado na leitura das tirinhas 

responda às questões que seguem. À medida que for respondendo, verbalize o que 

está pensando (fale em voz alta). Repita isso em todas as questões. Suas respostas 

serão gravadas e todo o encontro será filmado. Se desejar realizar alguma anotação, 

utilize a folha impressa. Reforço que não é necessário anotar as respostas.  
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Lee las tiras a seguir y contesta las cuestiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 

 

2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 

“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 

 

3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 

las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 

 

4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 

LA?  

 

5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: 

a) Sobreexplotada (tira 1)       b) Camina (tira 2) 

 *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  

 

6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 

cerca de ti? Justifique 

 

7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 

hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
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APÊNDICE IV: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Adolescentes com 14 anos completos, maiores de 14 e menores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

intitulada “Uma investigação sobre as estratégias de leitura utilizadas em textos 

multimodais em espanhol por alunos do Ensino Médio”, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Liviane da Silva Martins. Neste estudo pretendemos analisar as 

estratégias de leitura utilizadas por alunos do Ensino Médio ao ler textos com e sem 

imagem em língua espanhola, identificando semelhanças e diferenças no uso dessas 

estratégias de leitura. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é a necessidade 

de entender quais são as estratégias utilizadas pelos alunos na leitura de textos em 

espanhol com e sem imagem. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): aplicação de 

questionário de identificação do perfil do aluno em relação à leitura e a aplicação de 

questionários de compreensão leitora para os textos com e sem imagem, que deverão 

ser respondidos oralmente. Para esses questionários vamos precisar de dois 

encontros individuais que ocorrerão na unidade escolar em que o aluno se encontra 

matriculado. Esses encontros serão filmados e gravados para coleta dos materiais. A 

dinâmica dos encontros será a mesma: a leitura silenciosa do texto apresentado 

seguido das respostas dadas de forma oral às questões de interpretação do texto. 

Cada um desses encontros terá duração, em média, de duas horas.  

Para participar desse estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira e será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar. Você 

está livre para participar ou recusar-se e para desistir a qualquer momento da 

pesquisa, sendo que seu responsável também poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e 
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a recusa em participar ou a desistência não acarretarão qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido(a) pela pesquisadora.  

Este estudo apresenta risco mínimo como o possível constrangimento ao 

responder os questionários e possível vazamento de dados. Para minimizar esses 

riscos, será mantido o sigilo na sua identificação, tanto nos questionários como em 

dados da entrevista, você será identificado por um código composto por letras e 

números. Outra precaução é o fato de você responder aos questionários em local 

privado, podendo até mesmo não responder, se assim, desejar. Garantimos também 

que os dados coletados (nos questionários e entrevista) serão utilizados, única e 

exclusivamente, para fins desta pesquisa e publicados logo após sua finalização. 

Você não terá nenhuma despesa ao participar dessa pesquisa e tem 

assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa e comprovados por você. Caso aconteça 

algo errado, você pode procurar a pesquisadora pelo telefone (86) 99861 0941(tim). 

Quando a pesquisa estiver finalizada os resultados estarão à sua disposição. 

Seu nome ou o material que indique sua participação não serão liberados sem a 

permissão do seu responsável. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa 

ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco anos e 

após esse tempo serão destruídos.  

Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo uma 

via arquivada pela pesquisadora responsável e a outra fornecida a você. Todas as 

páginas devem ser rubricadas pelo participante e pela pesquisadora. 

 

Teresina, _____ de ______________ de 2019. 

 

 

_________________________________    _______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora                       Assinatura do menor 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar também o CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UESPI, localizado na rua 

Olavo Bilac, nº 2335, Centro (CCS UESPI) ou através do telefone (86) 3221 4749/3221 

6658 Ramal 30. 
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APÊNDICE V: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Resolução 466/2012 CNS/CONEP) 

  

O/A Sr.(a) está sendo convidado(a) a autorizar a participação do seu filho(a) na 

pesquisa intitulada “Uma investigação sobre as estratégias de leitura utilizadas em 

textos multimodais em espanhol por alunos do Ensino Médio” sob a responsabilidade 

da pesquisadora Liviane da Silva Martins. O objetivo é analisar as estratégias de 

leitura utilizadas por alunos do Ensino Médio ao ler textos, com e sem imagem, em 

espanhol, identificando semelhanças e diferenças no uso dessas estratégias. 

Justificamos a escolha desse tema pela necessidade de conhecer as estratégias 

utilizadas pelos alunos na leitura de textos diversos em espanhol. 

Caso o(a) Sr(a) permita a participação de seu filho(a), ele irá, inicialmente, 

responder a um questionário de identificação do perfil do aluno em relação a seus 

hábitos de leitura e a aplicação de questionários de compreensão leitora para os textos 

com e sem imagem, que deverão ser respondidos oralmente. Para esses 

questionários vamos precisar de dois encontros individuais que ocorrerão na unidade 

escolar em que o aluno se encontra matriculado. Esses encontros serão filmados e 

gravados para coleta dos materiais. A dinâmica dos encontros será a mesma: a leitura 

silenciosa do texto apresentado seguido das respostas dadas de forma oral às 

questões de interpretação do texto. Cada um desses encontros terá duração, em 

média, de duas horas.  

Os riscos da participação nesta pesquisa são mínimos, podendo citar o possível 

constrangimento ao responder os questionários e o possível vazamento de dados. 

Para minimiza-los, será mantido o sigilo dos alunos nos questionários e entrevista, 

sendo os mesmos identificados através de um código composto por letras e números. 

Outra precaução é o fato de os alunos responderem aos questionários em local 

privado, podendo até mesmo não responder, se assim, desejar. Garantimos também 

que os dados coletados (nos questionários e na entrevista) serão utilizados, única e 

exclusivamente, para fins desta pesquisa e publicados logo após sua finalização.  
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Essa pesquisa terá por benefícios auxiliar na compreensão do processo de 

leitura de textos em língua espanhola com a identificação das estratégias usadas 

pelos alunos ao ler textos em espanhol com e sem imagem. Isso pode contribuir para 

minimizar as dificuldades dos alunos em compreender textos em espanhol através da 

realização de atividades voltadas para o desenvolvimento da habilidade leitora. 

O(a) Senhor(a) terá o direito e a liberdade de negar a participação de seu 

filho(a) ou retirá-lo(a) a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

O participante da pesquisa não terá nenhuma despesa e caso ocorra algum dano 

comprovado decorrente da participação no estudo, ele poderá ser compensado 

(indenizado ou ressarcido) conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma via será arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida a 

você. As duas vias devem ser rubricadas em todas as páginas e assinadas ao final 

pelo(a) senhor(a) e pela pesquisadora. 

Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei 

disponível através do telefone: (86) 99861 0941 (tim). O senhor (a) também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI, localizado na rua Olavo Bilac, nº 2335, Centro (CCS 

UESPI) ou através do telefone (86) 3221 4749/3221 6658 Ramal 30. O CEP tem por 

finalidade identificar, definir, orientar e analisar as questões éticas implicadas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos, individual e/ou coletivamente, 

direta ou indiretamente, observando a defesa da integridade e dignidade dos 

participantes da pesquisa no desenvolvimento dentro de padrões éticos. O comitê 

atende ao público em horário previamente agendado por telefone ou presencialmente.  

Desde já agradecemos!  

Teresina, _____ de _________________ de 2019.  

_____________________________      _______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora                Assinatura do participante 
     e-mail: livimartins@yahoo.com.br                ou responsável 
 

 
 
 

mailto:livimartins@yahoo.com.br
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APÊNDICE VI: Transcrição dos protocolos verbais dos participantes 

 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A01 PARA O TEXTO VERBAL 

 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
 
Primeira questão, do que se trata o texto. Ele tá falando sobre uma menina que:: ela 
se exprime, se exprime dizendo (...) se exprime. Primeiramente ela fala sobre como é 
que ela é uma meni uma pessoa muito dedicada é:: na ecologia e como ela tenta prá 
como ela tenta não utilizar muita:: muita energia fóssil muita energias não renováveis 
no caso. Ela fala sobre, ela fala sobre pesquisas cientificas sobre o dióxido de carbono 
que é o maior, que é o maior preju que é o maior gás preju-dicial da atmosfera. É foi 
isso que eu vi do que se trata o texto de uma menina que se expressa de como está 
o planeta 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Na segunda questão () () ela está:: ela fala no texto, o que se o que é um cidadão 
prometido, aí:: a pergunta, () o que faz um tipo um tipo de cidadão aí que aí com no 
meu ponto de vista um tipo de cidadão ele fala. Não. ele cumpre ele cumpre suas leis, 
ele faz o que tem de direito não abusa e não e não se torna uma pessoa () 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
A terceira... fala sobre a primeira fase de, ()ela não foi sempre uma pessoa muito 
ecológica. Ela:: meio que viu dé é por isso que tem essa palavra o despestar o 
despertar ecológico que ela não começou ehn esse caminho ecológico mais pra frente 
que ela desenvolveu esses hábitos.  
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Na quarta questão ele fala, ele:: na quarta questão ele menciona sobre ela, no caso 
EU que estou sendo o leitor mas esse texto pode ser para, pode ser para qualquer 
um. Ele fala que não é só ela que devia fazer praticar isso mas também os outros, 
como eu, qualquer pessoa deveria ter adquirir esses hábitos pra poder ajudar o 
planeta.  
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a)Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Letra A rutina se não me engano é rotina. Letra C minha culpa. Letra B? básura ((volta 
ao texto e relê o trecho em que a palavra se encontra)) Básura seria no caso, o lixo 
dele. Meio que:: na letra A e na letra C eu já conhecia essas palavras, já na letra B eu 
tive que olhar a oração em que ela foi usada, que no caso ela tem... ela emprega  ((a 
partir daqui aponta no texto para explicar)) a palavra reciclar e o pronome possessivo 
meu, aí por isso eu consegui identificar essa básura. 

 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
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Bom, eu devo dizer que como eu não tenho muito contato com as outras pessoas, eu:: 
... não tenho como responder essa pergunta agora porque eu não tenho muito contato. 
Explicar? muito menos, mas ... não, então, essa questão, eu não tenho capacidade 
ainda de responder. 

 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 
identificó? 
As informações apresentadas no texto sobre são essas mesmas que aparecem na:::: 
segunda parte do texto “minha culpa” em que ela fala da liberação de dióxido de 
carbono e que alguns aparelhos podem até fazer essa liberação como lâmpadas, 
lâmpadas, pilhas e até deixar a energia muito tempo:: um aparelho muito tempo ligado. 
Eu consegui identificar tudo isso na no:: quarto e quinto parágrafo em que ela fala em 
que no quarto ela fala muito das teorias científicas que ela viu em sites da universidade 
P: Sobre os dois grupos de informações.. tá perguntando como você identificou esses 
dois grupos de informações? 
A01: É para eu falar? 
P: Sim 
A01: Quan quando eu tava lendo eu percebi que ela falou sobre () sobre as teorias 
científicas descobertas nas universidades e eu vi os parágrafos, aí eu identifiquei os 
parágrafos que no caso eu já havia falado e foi isso foi assim que eu consegui 
identificar. 

 
 

PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A01 PARA O TEXTO VERBO – 
IMAGÉTICO  
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Primeira questão, qual o tema central das tiras. Dar informação do que está 
acontecendo. Não. Na verdade está relatando sobre as consequências da 
contaminação humana nos ambientes naturais  
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Explique as relações contaminada sobreexplitada e recalentada. Contaminada está 
bem:: semelhante ao nosso próprio português, que é algo contaminado algo que 
possui, algo além de sua:: algo além () do seu organismo, uma substância:: hum:::: 
uma substancia que adentrou no seu, uma substancia um organismo que adentrou no 
seu corpo que não faz parte, que não faz parte do seu cotidiano. E sobreexplotada, 
como eu posso falar sobreexplotada meio que eu posso atribuir como uma 
composição sobre explotada aí eu vou falar eu não sei muito bem o significado, eu 
vou falar que está lotada, está muito exausta. Aí pra próxima recalentada, vou atribuir 
esse significado (), como eu falei na sobreexplotada sobre o grande () físico que está 
atribuindo já que ela está atribuindo ações humanas para um ser inanimado, como a::, 
como a, como a água. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
O que se refere os pronomes MEU e TEU presentes respectivamente nas tiras um e 
três. Quando ele fala () relacionados com (), que ele fala que não é só um que deve 
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cuidar mas todos. Que só quer, só por causa que uma pessoa habita esses local não 
significa que ela deve cuidar só só desse local, significa que ela sozinha deve cuidar 
disso. E a segunda parte, eles foram utilizados com que intenção? Para falar, meio 
que eles foram querer ser mais direto em num querer assuavizar, eles foram direto 
com a mensagem para falar sobre as consequências  
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Na quarta questão ele fala porque ele substituiu a palavra MI pela palavra A. Porque 
MI tá mais no singular, proteja MINHA vida, sendo que nós que estamos habitando o 
planeta devemos proteger o planeta para que nós, para que nós continuamos o 
habitando, se continuar assim nãnãnão conseguiremos mais viver nele. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2) *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta letra A, sobreexplotada, como eu já falei na:: segunda, eu ainda eu não sei 
muito bem o significado, por isso que eu vou botar atribuir esse significado como 
superlotação por assim dizer. Aí na lera B, que é tira dois, camina, eu vou atribuir esse 
significado para o verbo caminhar. Eu vou falar eu atribui isso por causa que eu atribui 
à linguagem não verbal, porque ele tá falando, enquanto ele está falando ele está 
caminhando, isso é natural, só que ele fala CAMINA aí enquanto ele está em 
movimentação no seu corpo, aí eu atribui isso ao significado caminhar. Aí já 
sobreexplotada eu vi sobre sua aparência, sua aparência de cansaço eu vou atribuir 
esse significado. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Na sexta  Sim, isso... a sexta questão quer saber se isso ocorre em torno de mim, eu 
eu ...não só em mim, mas em torno de todo, de todo mundo, porque isso não é um 
problema só de uma pessoa mas sim de todas, porque:: somos uma ... sociedade 
((para essa palavra o participante faz o sinal de aspas para marcá-la)) no caso,  fecha 
aspas. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
A última questão fala por que a rã não pode banhar-se. bom, porque é simples. Porque 
simplesmente o rio está contaminado, do que? resíduos humanos, substâncias 
colores liberados de certas fábricas e ainda... ((olha para a questão novamente)) é 
isso mesmo, porque há contaminação no rio. É:: a segunda questão: como eu concluí 
isso? Pelo modo, a cor da água, o modo que de sua face ((apontando para a imagem 
da rã)) a expressão que fala, o jeito que ele fala e as coisas que ele pegô tá segurando 
junto com o graveto empendurado que são nada mais nada menos que resíduos 
humanos. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A02 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
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Vou voltar pro texto. Resposta da primeira questão os danos que o dióxido de carbono 
pode causar ao ser humano.  
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Vou voltar pro texto pra responder a segunda questão ((depois relê a pergunta para 
ter certeza)) vou lê a segunda questão, vou voltar pro texto. resposta da primeira 
((entenda-se segunda)) questão, ela quis contribuir pra fazer do planeta um lugar mais 
limpo e contaminar menos. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Vou lê a terceira questão. Vou voltar pro texto. A resposta é contribuir pra fazer do 
planeta um lugar mais limpo e contaminar menos. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Na quarta questão é:::: ela quis dizer você e eu, então, ela quis dizer que não é só ela 
que deve combater, que deve contribuir para combater a poluição... são são todos 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta questão. Resposta da letra A, rotina. Vou voltar ao texto para responder a letra 
B ((procura a palavra no texto e relê o trecho)). Resposta da letra B, ambiente. 
Resposta da letra C, minha culpa.  
A letra A foi no raciocínio, a letra B eu tiver que voltar pra pro texto e vê o enunciado 
aqui da do primeiro parágrafo ((aponta no texto)) e a letra C foi no raciocínio também. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Sexta questão. É pessoal, né? Acredito que sim, porque:: pode ser que não mas ao 
meu redor tem diminuído por conta do projeto, dessas coi, todos os projetos da escola 
e tudo, tem diminuído muito. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 
identificó? 
Sétima questão. É::: o quarto parágrafo e o quinto, eu identifiquei po:: porque são os 
parágrafos assim  que tem mais informações. Fala mais sobre:: pesquisas científicas 
é:: fala mais sobre como combater, e é isso. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A02 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Vou voltar pro texto, como aqui no texto tem um planeta é:: contamina::do, aqui tem... 
tem poluição e algo do tipo. a resposta da primeira questão é a poluição do planeta. 
((enquanto respondia apontava na imagem)) 
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2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Segunda questão. É:::: eu voltei pro texto e:: a:: aqui são palavras são tipo:...((estala 
os dedos enquanto pensa na palavra)) como é que eu posso dizer é::... são  defeitos 
é tipo coisas que tá acontecendo no planeta. a Terra tá tipo contaminada, sobreexplora 
sobreexpor explorada e recalentada ((enquanto fala aponta na tirinha)) tipo:: sofrida, 
alguma coisa assim. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Vou voltar pro texto. Na primeira tirinha esse yo significa e você? E na última tirinha 
esse aqui, e eu. É tipo:: ele fica se perguntando: e eu? 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Vou voltar pro texto. ((enquanto responde aponta na primeira tirinha)) A resposta da 
quarta questão é que aqui na primeira tirinha eu vim aqui e aqui fala: protege mi vida, 
ele riscou ((faz o X com o dedo da mão)) e botou la vida ((lê em espanhol e “desenha” 
um L com o dedo enquanto fala)) então você não deve proteger A SUA vida você deve 
proteger A vida. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta questão. É:: resposta da quinta questão. Vou voltar aqui pro:: texto na primeira 
tirinha, a resposta da primeira tirinha é sobreexportada e:: da letra B vou voltar aqui 
pra tirinha e a resposta é caminha. Eu consegui descobrir, é:: essa daqui ((aponta a 
palavra no texto)) eu já tinha escutado e essa aqui ((aponta a palavra no texto)) ela 
parece muito com a palavra no no português. Tem umas palavras em espanhol que 
se aprecem com as palavras em português. Eu descobri desse jeito. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Sexta questão. Eu acredito que sim. É:: hoje em dia você se depara muito com 
poluição, você imagens na internet de rios cheios de lixos, contaminações no planeta, 
até desmatamento eu acho que conta né?, pela aquela fo, aquele fogo que teve na 
Amazônia. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Sétima questão. Vou voltar pro texto. E:: eu consegui responder a questão só 
observando a imagem. Que nesse rio ele tá totalmente poluído e a rã não consegue 
banhar por:: ele ser poluído e tipo assim por ter muito destroço, aqui você vê lata, 
cabide, acho que aqui é carne e aqui é uma cueca, não sei. Só pela poluição dá pra 
pessoa saber só pela imagem da pra responder. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A04 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 



115 
 

 
 

Não lembro mais do que se trata o texto, ((retorna ao texto e lê algumas partes 
iniciais)) o texto trata-se da emissão do gás carbônico. Vou passar pra questão dois. 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Eu não lembro direito o que um cidadão faz um cidadão promédio faz, vou ter que 
voltar no texto. Xô ver. ((procura a resposta no texto)). Pra ela eu acho que é se 
importar com quanta água gasta, buscar uma maneira de reciclar o que ela usa. Só 
achei isso. Vou passar pra questão dois, oh, pra questão três. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
O despertar ecológico eu acho que se refere a:: se importar mais com ... o nosso 
planeta. Foi isso que eu pude deduzir do texto. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Vou voltar no terceiro parágrafo. ((relê o parágrafo)) Vou voltar na questão quatro e 
revê o enunciado. Ela teve a intenção de falar que o:: a responsabilidade era nossa e 
também dela. Vou pra quinta questão. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Letra A, significa rotina. A letra B, eu vou ter que voltar no texto ((volta ao texto e 
depois à questão)). A letra B eu não sei o que significa. Letra C significa “minha culpa”. 
Eu descobri o significado porque algumas palavras se parecem com palavras em 
português. Vou pra sexta questão. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Eu acho que sim que os jovens eles estão preocupados com a contaminação do meio 
ambiente porque:: ... isso é uma coisa que afeta também eles e que se eles não 
cuidarem ... só... só vai prejudicar eles mesmo que vivem no meio, no planeta. Vou 
pra sétima questão. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 
identificó? 
A sétima eu não entendi ((não respondeu à questão)). 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A04 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Primeira questão. Pelo que eu vi na imagem e pelo que eu li no texto, o tema central 
da tirinha é:: poluição.  
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “Sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
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Segunda questão. Essas palavras elas têm, elas têm elas têm relação entre si com a 
imagem para... não sei responder a segunda questão. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Terceira. Vou voltar no texto pra responder. Na primeira tirinha yo yo se refere à Terra 
e na terceira tira tú se refere a quem tá lendo o texto, no caso ... o leitor que tá lendo 
a tirinha. Eles foram utilizados com a intenção de:: colocar o leitor na:: colocar o leitor 
no no lugar do personagem da tirinha.  
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Quarta questão. Eu acho que deve ser porque:: o ser humano tá cuidando mais da 
própria vida do que da vida que há na Terra, por isso foi trocado mi por la. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta questão. A letra A eu não sei ... responder e a letra B significa caminha, eu 
acho. Mas vou voltar no texto pra ter certeza. A letra B da quinta eu acho que é 
caminha mesmo. Eu consegui descobrir o significado da palavra acho que pela 
semelhança dela do espanhol com o português. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Sexta questão. Sim é muito comum é:: o:: é muito comum o assunto que as tirinhas 
trazem é:: acontecer ao meu redor, perto de mim, porque:: em todo lugar tem poluição, 
alguns lugares são até mais visíveis 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Sétima. A rã ela no pode banhar no rio porque:: o rio tá muito poluído e cheio de:: de 
coisas que não eram pra estar lá. Eu tirei essa conclusão porque:: ... na linguagem 
verbal a  é:: a própria rã fala sobre isso e na.. na ilustração também tem é:: ... na 
ilustração também mostra que... que o rio tá muito poluído e não serve pra rã banhar. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A06 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
Pelo que eu entendi ... o tre, o texto se trata de uma menina, o primeiro parágrafo fala 
isso, que ela quer contribuir com o planeta para que ele seja um lugar mais limpo... 
então... ela usa... maneiras muito... estranhas pra fazer isso tipo... usar... bicarbonato 
nas axilas. 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Eu... não entendi a segunda então aí eu vou voltar no texto e procurar ... o que a 
segunda pede. Eu li o texto inteiro mas eu ainda não achei a expressão que a segunda 
questão pediu.((relê a questão)) eu acho que...a referência que ela tá dizendo aqui 
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não tem no texto mesmo, é mais como se fosse um um jeito de falar, eu acho que a 
questão tá mais perguntando que coisas ela fazia para contribuir com o meio 
ambiente... que uma delas era usar o bicarbonato como desodorante porque dizendo 
ela que o desodorante soltava muito CO2 e isso prejudicava muito o mundo e depois... 
é:: ela comenta também que:: ela caiu, ela parou de ser tão cuidadosa quanto antes. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Eu vou voltar pro texto e procurar a referência que ele tá:: que a terceira questão tá 
falando aqui. Eu achei e:: a resposta pra:: terceira questão, quando ela diz o despertar 
ecológico na minha opinião é que ela quer contribuir com o mundo então ela vai tentar 
fazer é:: as coisas que prejudicam mui o mundo muito reduzidamente, ela vai procurar 
é:::: saídas pra que não use aquele tanto de coisas. O bicarbonato, por exemplo foi 
uma dessas saídas que ela tava usando. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
A quarta questão eu lembro e:: quando ela fala:: vocês e eu ela:: quer dizer que 
TODOS não só eu e ela apenas mas sim todas as pessoas que estão vivas que moram 
que habitam aqui ... o planeta é::  tem algu tem a intenção de:: salvar o planeta de 
usar menos ... é ...menos coisas poluentes. Agora vou pra quinta questão. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Eu vou voltar no texto e procurar as palavras que a quinta questão pede... eu tô 
sublinhando as palavras pra mim não ter que tá voltando toda hora no texto pra 
procurar... eu:: não achei a letra C que é minha culpa, mas ... como a palavra lembra 
muito uma palavra no português eu vou deduzir através disso. A letra A lembra muito 
a palavra no português “rotina” e:: colocando ela no texto faz muito sentido então eu 
acho que a letra A seja Rotina a letra B eu não sei, não não existe nenhuma palavra 
assim no português que eu lembre que remeta é:: a basura, mas... pelo que eu li no 
texto ... eu acho que basura pode ser os o lixo, reciclar o próprio lixo ou algo do tipo, 
reciclar::: é eu acho que é isso. E mea culpa parece também com a palavra em 
português que é minha culpa então deduzindo eu acho que seja isso. Agora eu vou 
pra questão seis. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Sinceramente, NÃO, porque:: ALGUNS, talvez... alguns estejam realmente 
preocupados, mas pelo que eu vejo no dia a dia, muitos ainda jogam lixo no chão, 
muitos ainda continuam fazendo queimadas, muitos ainda continuam é:: não lingando 
pra isso, fingem se importar, mas quando você realmente vê as atitudes deles você 
percebe que:: não, não se:: importam. Eu vou pra sétima questão agora. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿cómo las 
identificó? 
A primeira informação ele:: eu creio que seja bicarbonato de sódio como desodorante 
porque, eu realmente não sabia disso que dava pra fazer isso e o resto do primeiro do 
primeiro texto é:: ((até aqui olha rapidamente para o texto e aponta para a primeira 
parte)) da primeira informação é mais ou menos a menina falando sobre como ela se 
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sente culpada  por ter voltado a prejudicar o mundo. Já a segunda, a segunda  
informação ela ... remete a coisas do nosso dia a dia (...) que... é como eu posso dizer 
aqui ele fala, vou voltar no texto para poder ler as “la luz de las seis bombillas de cien 
wats” ((lê em espanhol)) no máximo aqui ele, no quinto parágrafo, ele fala que a luz 
que a gente usa, como já tinha, já tinha visto antes é muito contaminadora também. 
Então isso eu acho que seja mais pra despertar um sentimento na gente de reduzir 
mais a luz. Eu acho que são essas as duas informações que o texto apresenta e::: 
acabou. 
P: Como foi que você concluiu esses dois grupos de informações?) 
A06:Eu concluí...nã...Como assim? 
P: Como foi que você chegou à conclusão de que esse é primeiro grupo de informação 
e esse é o segundo grupo de informação? 
A06:Porque tem dois pará é como se pode dizer ... é... ...Tem ... como se fosse:: dois 
temas. No texto tem uma frase é::, uma frase... como se diz quando tá mais preto?  
P: em negrito 
A06:Em negrito, exatamente. E:: depois do terceiro parágrafo tem outra frase em 
negrito. Então acho que isso me ajudou a distinguir as duas informações. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A06 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Pelo que eu li e pelas imagens que vi também no texto, o tema central do texto é a 
poluição, o quanto nós estamos poluindo a Terra. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Na segunda questão eu lembro de cabeça e também não precisa voltar no texto pra 
lembrar. Quando a:::: ele fala a palavra contaminada ele quer dizer, pelo menos pra 
mim né, que a Terra está muito poluída... tanto no ar quanto nos rios, e tudo mais, é:::: 
já no:: na segunda palavra quando ele fala sobreexplotada eu acho que ele quer dizer 
que ela tá, como eu posso dizer, que ela tá, que ela tem muitas PESSOAS, tá lotada 
e essas pessoas não estão cuidando da Terra. E recalentada eu não sei o significado, 
então eu não sei dizer o que ela é, o que sig o que ele tá querendo dizer com a palavra  
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Eu vou ter que voltar no texto porque eu não lembro aonde se encontram esses 
pronomes. Bom ... no primeiro quadrinho tem a pergunta, e eu?, que no espanhol é 
¿y yo? Eu acho que esse yo, se refere à Terra porque (...) as pessoas são muito 
egoístas então elas não se preocupam muito com a Terra e aí esse quadrinho quis 
retratar isso né?, tanto quando ele troca o mi pelo la é:: e tanto quando ele bota esse 
yo. Já no terceiro quadrinho quando ele fala y tú eu acho que ele tá se referindo ao 
personagem do quadrinho acima e não a nós mas sim ao personagem do quadrinho 
acima. Dá pra perceber isso também porque:: é:: o personagem do quadrinho acima 
parece que ele tá... nu não sei dizer e:::: ele fala algumas palavras que dá a entender 
que tá ligado ao quadrinho debaixo. 
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4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Eu não preciso voltar também no texto, porque:::: no quadrinho, no caso, porque... eu 
lembro e também porque ele cita aqui. Eu acho, na minha opinião, no caso, que:: 
quando ele substitui a apalavra mi por la ele quer:: dizer que a gente não tenta proteger 
a Terra e sim a nós mesmos a gene não liga pra terra acho que ele quer dizer que a 
gente é muito egoísta né, em vez de se preocupar com o planeta assim em tudo a 
gente só acaba se preocupando com a gente. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Na letra A sobreexplotada eu vou pela aparência assim que ela é:: aparenta ser em 
português, que é superlotada e na letra B, camina, parece ser caminha. É:: e eu 
descobri isso porque se aprece muito com essas palavras em português. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Na sexta questão ela é um pouco pessoal então eu acho que não vai ser necessário 
eu voltar no texto. E NÃO. Eu não vejo muito assim, mais ou menos ,as pessoas falam 
mas elas falam por cima né, as atitudes mesmo que a gente tem que ter:: ou tem que:: 
fazer eu não vejo muito isso acontecendo. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Na sétima questão eu volto mesmo pro texto só pra olhar a imagem. É:: quando ele 
diz... ele pergunta assim porque que a rã não pode né entrar num rio ou numa charca,  
que eu não sei muito bem o que é, mas quando ele pergunta isso é porque  quando 
você olha mesmo pra figura, pra imagem que tá aqui no texto você vê que esse rio 
que essa charca ela tá muito poluída. E é algo que nem o ser humano quer entrar e 
nem a rã também consegue ficar mais lá dentro (...) pelo tanto de poluição que tem. 
Quando você vê né tanto é que quando vô, a rã aparece na imagem ela aparece 
tirando um monte de objetos que não fazem parte do rio, que não deveriam estar ali . 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A07 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
 
Questão número um, de que trata o texto? Bom, o texto trata de:: uma:: um homem 
ou uma mulher, não sei identificar, que:: está indignado com a quantidade de CO2 que 
é  lançada na Terra anualmente ou por dia dependendo do:: dos eletrodomésticos que 
tem na casa. 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Questão número dois ((lê o enunciado em voz alta)) bom eu não lembro, eu voltar no 
texto. bom, é um cidadão que cuida da natureza, que preserva, cuida da água é::, 
preserva a água, a natureza e não () o lixo. 
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3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Bom eu lembro, o despertar ecológico que tá que tá falando no texto é as pessoas 
acordarem para poder preservar a natureza. O despertar é pra poder preservar a 
ecologia. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Quarta questão ((lê em voz alta o enunciado)) Bom eu não lembro, vou voltar ao texto 
((volta para a questão e relê o enunciado em voz alta)). Com a intenção que ela cita 
que tanto ela como todos nós da Terra é:: usamos CO2 em nossas casas, é:: 
produzimos CO2. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta questão ((lê o enunciado em voz alta)). Letra A, rutina, eu não sei vou voltar 
ao texto. Rutina é rotina em português. Basura, letra B, basura ((volta ao texto) basura 
significa lixeira ou lixo. Letra C, mea culpa, vou voltar no texto. Vou voltar pra questão, 
letra C é minha culpa. Eu consegui descobrir o significado voltando ao texto porque 
eu não me lembro. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Eu consigo responder, eu acho que os jovens SIM estão preocupados com a 
contaminação do meio ambiente tanto que tem uns que criam ONGS e fazem grupos 
pra poder tentar pe () as pessoas a preservar o meio ambiente 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿cómo las 
identificó? 
Bom, eu não lembro da sétima questão e vou voltar ao texto. Eu identifiquei pelo os ti 
os títulos de cada cada grupo de informações. O primeiro que vai falar que () que há 
alguns anos usava que há alguns anos usava bicarbonato de sódio como desodorante 
e o segundo, o outro grupo de informação é “mea culpa”. Eu identifiquei porque eu 
voltei ao texto pra pesquisar. 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A07 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Bom, o tema central das tirinhas é a preservação do meio ambiente. Que a Terra está 
cada vez mais desgastada pelos seres humanos. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Segunda questão. Tá pedindo as relações das palavras contaminada, super 
sobreexplorada e recalentada. Eu acho que contaminada é que tão contami 
contaminando seus rios, suas terras e superexplorada é que o povo tira tira tanto do:: 
planeta Terra que num repõe e recalentada eu não entendi, acho que é:: eu não 
lembro. 
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3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Terceira questão. Não lembro vou voltar ao texto. Bom eu num sei, acho que eles 
foram usados para se referir a nós leitores da tirinha. 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Quarta questão. Bom eu não lembro eu vou voltar ao texto. ((volta ao texto, lê a frase 
e retorna à questão)) Tá perguntando porque no primeiro trecho foi substituída a 
palavra mi por la. Porque não é a vida do plane/ é vida que tem dentro do planeta 
Terra é que são la, todas as vidas dos animais e dos seres humanos 
  
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2) *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Quinta questão. Superexplorada letra A acho que é super/ superexplorada mesmo. 
Letra B Caminha camina acho que é caminha. Consegui por já tá mesmo quase 
parecida com o português essas apalavras. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Sexta questão. Ele tá perguntando e as questões levantadas da tirinha ocorrem no 
meu entorno ou cerca. Me cerca porque o meio ambiente está sendo desmatado em 
todas as regiões, todo lugar. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Porque o rio já tá tão poluído que ela foi pescar e veio um monte de bo::ta, de lixo que 
não era pra tá no rio. Como eu concluí isso? Pela imagem e pela leitura que eu fiz. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A08 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
Bom, eu acho, pelo que eu percebi, pelo que eu li, ele se trata sobre a poluição do 
mundo através do gás CO2. 
 
 2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Bom eu não lembro eu vou voltar ao texto para lembrar. Bom, a resposta tá aqui no 
texto e:: no primeiro parágrafo e:: ela diz assim: sin darme cuenta volví a la rutina de 
las cremas y aerosoles de marca, dejé de fijarme en cuánta agua gastaba y ni se me 
ocurrió buscar una manera de reciclar mi basura, por ejemplo. O sea, me convertí em 
una ciudadana promedio. Ahora el peso de la culpa me acosa. ((leu em espanhol esse 
trecho no texto)). 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Bom, eu acredito que o texto é, a gente pode deduzir dele é que ele tá se referindo, 
ele tá se referindo  a uma, um problema que a gente tá vivendo hoje, que é:: ... o 
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aquecimento global, a poluição do mundo inteiro, né. E o despertar ecológico acredito 
que ele esteja falando pra gente justamente cuidar do que é nosso porque, com 
certeza, se está acontecendo a culpa é nossa, então, a gente deve prestar atenção 
nos mínimos detalhes. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Eu acho que ela... a intenção dela é:: retratar tanto ela quanto nós então ... ela usa 
isso pra poder englobar a todos, se referir a todos. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Rutina, bom essa palavra eu acredito que já sei que é rotina. Letra B basura, eu não 
sei vou voltar ao texto pra ver se eu sei o que é. Bom a palavra basura eu não sei o 
significado dela, eu não consegui identificar aqui ((olha para o texto). E a terceira 
palavra é minha mea culpa, de acordo com meus conhecimentos eu acredito que seja 
minha culpa 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Bom, eu acredito que NÃO. Eu tiro por mim, né, pela sala de aula mesmo que ninguém 
se preocupa com a questão de reciclagem, muito menos com jogar um plástico no 
meio da rua, ou na sala mesmo sempre tão usando canudo, sacolas e::, não, eles não 
estão preocupados. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿cómo las 
identificó? 
Bom, ele identifica tanto o problema que o CO2 causa no meio ambiente e também 
retrata sobre ... o que podemos é:: ajudar né, que a culpa é nossa e que podemos 
mudar isso e:: eu identifiquei isso através do texto, das duas partes do texto. 
P:. Quais são essas duas partes do texto? Como você separou o que é primeira parte 
e o que é segunda parte? 
A08: Através dos títulos. 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A08 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Bom é:: a vida da Terra que está contaminada, é:: é isso. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Eu acredito que essas palavras representam justamente o que elas querem 
representar, que é uma Terra, um planeta Terra bem poluído, contaminado e doente 
de certa forma, eu acho que é isso, que precisa de ajuda. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
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 Bom, é:: “eu e você”, eu acredito que ele é usado nas tiras justamente pra enfatizar o 
nós, o leitor principalmente, pra chamar atenção do leitor e:: ela foi usada pra nos dizer 
que a gente é o culpado de tudo isso que tá acontecendo. 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Vou voltar no texto para mim analisar a imagem. Eu acredito que ele fez essa relação, 
essa mudança porque:: o planeta Terra além de proteger a vida dela a gente tem que 
proteger a nossa porque se tá protegendo ela tá protegendo a gente também 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a)Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
 
Sobreexplotada é:: eu não sei o significado. Mas na minha opinião deve ser algo tipo 
é:: lotada de li::xo. Não sei. E a letra B quer dizer camina, eu acredito que é, pelos 
meus conhecimentos, caminhar. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Sim, acontece acho que acontece com todo mundo tá em torno de todo mundo a gente 
vê os rios aí poluídos, as vezes chegam a baixar mu::ito por conta da poluição, 
esgotos, galerias enchentes por conta dos esgotos estarem entupidos por lixos, e é 
isso, animais morrendo por conta de queimadas, por conta de falta de cuidados do ser 
humano mesmo. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Bom, ela não pode banhar por pela grande quantidade de lixo que há em seu próprio 
ambiente né em seu próprio habitat natural e eu conclui isso pelo relato dela e pela 
imagem que tem de muito lixo no lugar que ela que no caso era pra ela está banhando 
e aproveitando e não reclamando. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A09 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
Pelo que eu entendi ela:: começa a encontrar uma forma de:: digamos de:: ajudar o 
ambiente, digamos assim ela fala que que::r reciclar o lixo dela, que::r ela fala que 
quer usar o bicarbonato de sódio como desodorante, e eu acho que:: de resumo eu 
acho que mais ou menos o texto fala disso. 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Eu volto pro texto e procuro onde foi que ela mencionou ser uma ciudadano promedio. 
Eu acho que ela quis dizer que ela se converteu a uma pessoa que vai procurar cuidar 
do ambiente ou procurar fazer coisas que va::i melhorar ele. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
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Eu acho que ela diz que ela ... não precisa acordar sem:: não precisa acordar com 
alarme. 
 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Aí eu volto pra:: no texto. eu volto pra pergunta. Eu acredito que ela quis dizer que 
todos nós, incluindo você e ela, produz nas casas dele e nos lugares de trabalho um 
pouco de dióxido de carbono e ela fala que é comum esses gases e que pretende 
combater isso. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Rutina, eu acredito que seja rotina. Basura é lixo. Mea culpa é minha culpa. Como eu 
consegui descobrir o significado? Eu acho que:: senso comum. Já conhecia a palavra 
basura, já tinha visto antes. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Eu acredito que SIM, principalmente agora, porém eu não vejo muita ação das dessas 
pessoas que:: se dizem preocupadas pela contaminação do meio ambiente. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿cómo las 
identificó? 
Volto pro texto. Ela fala de grupos de informação. Eu acho que esses grupos de 
informação ela quer dizer que são os científicos da universidade inglesa e um repórter, 
talvez acho que são de uma revista, eu não sei. E como eu identifico elas? eu acho 
que é porque ela colocou eles como:: referência do que ela:: de respostas que ela 
encontrou ou de como as coisas funcionam.  
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A09 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Pela imagem, eu acho que é falando sobre:: o planeta. O tema central é falando sobre 
o planeta, sobre o meio ambiente. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
Contaminada, acho que ela tá relacionada de fato, à Terra está contaminada com 
alguma sujeira veneno essas coisas. Sobreexplotada, sobreexplotada e recalentada 
eu acho que tem a ver com ela tá sobrecarregada, o::u alguma coisa a ver com  o 
aquecimento dela. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
((responde toda a questão olhando para a tira)) na primeira tira yo y tú é você e eu e 
na tira um, acho que ela quer, na tira um ela foi utilizada na intenção de::: perguntar à 
pessoa, e você? Acho que ela quer a que a gente se coloque no lugar dela. E na 
terceira? Ela também pergunta, ¿y tú?, ¿yo y tú?, acho que é e você e você também 
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((risos)) mas na terceira tira a intenção é quando ele pergunta... que eu acho que é 
(...) é referente ao que a pessoa faz, que é jogar lixo na rua. 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
Eu acredito que seja porque:: ... a gente depende dela, então... ((repete a frase em 
voz baixa)) é, ela troca o mi mi vida porque ela num::: porque sem ela a gente não iria 
viver, então se a gente tem que:: então se a gente proteger a vida em si a gente vai 
precisar dela então se a gente precisa dela a gente deveria proteger ela então a gente 
vai tá protegendo tanto ela como a gente. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Sobreexplotada, não:: , não faço ideia do que seja. Camina eu acho que é caminhar. 
E:::: eu acho que é caminhar pelo:: porque ela é uma palavra em comum com a que 
eu conheço. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
A sexta eu acho que tá perguntando se as questões levantadas na tirinha ocorrem 
também ocorrem em torno de mim. Eu acho que é se eu faço alguma coisa para 
contribuir com o mal estar do planeta. Apesar de eu TENTAR NÃO FAZER ISSO, as 
vezes eu acabo fazendo sim, contribuindo com o mal estar do planeta. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Porque o rio tá sujo que ela reclama que o rio tá cheio de lixo. Eu concluí isso, eu 
percebi isso porque:: pela expressão dele também ele mostra que tá cheio de lixo no 
no rio, então não tem como ele tomar banho. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A10 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
No meu ver pelo que eu entendi, ele tá falando sobre:: a emissão do gás carbono na 
atmosfera e:: como a gente pode meio que:: reduzir e também tá mostrando quanto 
cada um emite de gás carbono nas tarefas do dia a dia. 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
Essa aqui deixa eu ver, vou procurar no primeiro texto ((volta ao texto)) a::qui na 
segunda ela se considera ela usou esse termo porque ela voltou a usar é:: os 
desodorantes de marcar, “cremas” eu não sei muito o que é, deixa eu ver ... a água e 
ela meio que não buscava uma maneira de reciclar o lixo. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Despertar ecológico é meio que quando você:: pega pra si a ideia de que você precisa 
fazer algo pra cuidar do meio ambiente 
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4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
Nesse:: parágrafo no meu ver ela quis dizer que a culpa era tanto dela como de todos, 
era algo pessoal mas também eu englobava a todos, é meio que:: como se diz, 
coletivo, uma ação coletiva. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
A quinta letra A, Rutina, eu acho que seria rotina. Letra B, basura acho que é lixo. C, 
é:: minha culpa é minha culpa mesmo. Eu observei assim que pra meio que eu achar 
o significado das palavras eu meio que observo se:: parecem com alguma palavra no 
português que eu utilize no dia a dia através de diálogos. já a letra B basura, se eu 
não tivesse lido em algum texto eu não conseguiria entender. Mas eu já a li a tradução 
dela em um texto (...) na internete. 
 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
A sexta meio que tá perguntando se os jovens ao meu redor estão preocupados com 
a contaminação do meio ambiente. Eu acho que é:: meio que:: , como é que eu posso 
dizer, pessoal de cada um, porque:: eu acho que enquanto tem pessoas que 
empurram com a barriga, por assim dizer,  tem outros que não, tem umas pessoas 
que meio que se importam veem que aquilo é:: totalmente preocupante tanto pela 
questão do meio ambiente tá do jeito que tá... cada dia mais, mas eu já vejo que tem 
outras pessoas que elas não meio tão meio que preocupadas com isso  que elas 
acham que:: não vai afetar elas. 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 
identificó? 
Na sétima, na primeira é:: meio que tá dizendo que ela tá contando como o::s produtos 
que ela utilizava eram poluentes ao meio ambiente. Já no segundo ela:: o texto tá 
informando a pesquisa dos cientistas da universidade inglesa e como as atividades 
do dia a dia emitiam ... poluição.  
P: como foi que você identificou esses dois grupos de informações? 
A10: Lendo o título que tem aqui ((aponta quais são os títulos)) e também os 
parágrafos. Os parágrafos dão muita informação, principalmente o primeiro, o primeiro 
e o último parágrafos. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A10 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
Pela imagem da pra visualizar o planeta Terra meio que com aspecto doente e nas:: 
palavras tem contaminada explorada e pelo que da pra ver é algo relacionado ao... 
como é que eu posso dizer, meio que o aquecimento global, pelo que eu entendi. Foi 
o que eu entendi, entendi que é o aquecimento global.. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
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Contaminada justamente por causa da poluição. Sobreexplotada eu não sei bem o 
que significa mas eu vou chutar que seja algo  como:: ... como é que se diz,  que já 
passou do limite dela, recalentada eu também não sei o que significado dela, então 
vou pular essa. 
 
3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Os pronomes basicamente eu, no:::: na primeira tirinha tá se referindo ao planeta, já 
em tu na terceira tirinha tá se referindo ao público alvo. Já eles foram utilizados no:: 
com a intenção da questão da conti, conscientização (...) da poluição e dos efeitos 
que ela causa, que é algo coletivo, em cadeia, o chamado efeito dominó. 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
É como eu tinha dito, que protegendo a vida no planeta você vai proteger a vida nela 
existente. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a)Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
É:: sobrexplotada eu chuto em que ela já foi explorada demais, os recursos delas 
devem tá limitados, algo que era demais deva tá quase no fim.  B) camina , deve ser 
caminha, utilizando ((olha para a tira dois)) a imagem também e ele parece estar em 
movimento, então é o que dá pra tirar. A A eu achei ela parecida com a apalavra 
mesmo em português e a B, como eu disse, caminha, eu tirei essa conclusão pelo fato 
de que a imagem ele tá em movimento, na imagem. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Com certeza. Eu acho que a questão da poluição, tá em volta de todo mundo. Se você 
for observar bem, parar pra observar tudo ao seu redor entra essa questão. Até pela 
questão também do aquecimento global que é um assunto que tá muito em alta. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Ele não tá podendo banhar no rio, no caso, pela pela poluição que tá presente no rio 
e isso dá pra notar também pela imagem que tem aqui u::ma lata, um cabide de roupa, 
isso aqui provavelmente é uma peça de roupa também. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A11 PARA O TEXTO VERBAL 
 
1ª) ¿De qué trata el texto? 
Eu acho que trata sobre a questão tipo da preservação do meio ambiente, que tá 
usando muito CO2 ((olha rapidamente para o texto)) e aqui tá querendo dizer tipo 
quando ele o que que ele pode fazer pra poder mudar isso o que ele faz e o que 
acumula muito essas coisas 
 
2ª) La autora dice ser una “ciudadana promedio”. Según ella, ¿qué cosas hace ese 
tipo de ciudadano? 
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((Percorre os olhos pelo texto em busca da informação, depois retorna a questão)) 
Rum, não entendi. Terceira questão. 
 
3ª) Según lo que podemos deducir del texto, ¿a qué se refiere el “despertar 
ecológico”? 
Eu acho que é cada um se conscientizar pra poder mudar sua rotina e ser mais 
econômico em algumas coisas e poluir menos o meio ambiente. 
4ª) ¿Con qué intención la autora utiliza las palabras “usted y yo” en el tercer párrafo? 
É:: com a intenção de dizer que:: que todo mundo é:: contribui pra isso mas também 
pode combater o excesso de CO2. 
 
5ª) Vuelve al texto y diga qué significan las palabras abajo: a) Rutina (l.5)     b) Basura 
(l.6)    c) Mea culpa (l.16)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
A letra A, eu acho que significa rotina. ((começa a explicar como chegou a esse 
significado)) a letra B, lixo e a letra C deve ser minha culpa. A letra A eu acho que é 
porque parece muito com rotina em português. E a letra B o professor de espanhol já 
falou na sala e a letra C eu acho que é isso aí, porque parece com a () do português. 

 
6ª) ¿Crees que los jóvenes de tu entorno están preocupados por la contaminación 
del medio ambiente? Explique* 
Eu acho eu acho que não, porque:: geralmente hum não porque eu vejo todo mundo 
fazendo tudo ao contrário do que tá dizendo no texto e:: geralmente as pessoas elas 
só falam mas não fazem nada pra mudar 
 
7ª) El texto presenta dos grupos de informaciones, ¿cuáles son ellas? Y ¿ cómo las 
identificó? 
A primeira informação é sobre quando:: a autora na adolescência ela se despertou ela 
teve um despertar ecológico e queria contribuir pro planeta um lugar mais limpo e 
contaminar menos possível o planeta. E:: como identifica-los? Eu acho que lendo 
mesmo, eu entendi lendo aqui, que uma ela queria dizer que ela tentou mudar e a 
outra é:: é como é que que polui o que mais que polui. 
 
 
PROTOCOLO VERBAL DO PARTICIPANTE A11 PARA O TEXTO VERBO-
IMAGÉTICO 
 
1ª) ¿Cuál es el tema central de las tiras? 
((Volta-se para o texto enquanto dá sua resposta)) Eu acho que é a conservação do 
meio ambiente ( ) do planeta. 
 
2ª) Observa la tira 1 y explique las relaciones presentadas por las palabras 
“contaminada”, “sobreexplotada” y “recalentada” presentes en ella. 
 ((volta para a tirinha e vai lendo as palavras enquanto responde)) A terceira questão, 
as palavras contaminada eu acho que é contaminada mesmo, sobreexplOtada, eu 
acho que deve se::r, é:: sobrecarregada ou sô...muito...é num sei e recalentada... não 
sei também, agora  eu só acho que ((começa a apontar para a tirinha)) a imagem 
representa que:: o planeta, o meio ambiente tá muito cansado 
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3ª) ¿A quiénes se refieren los pronombres “yo” y “tú” presentes, respectivamente, en 
las tiras 1 y 3? ¿Ellos fueron utilizados con qué intención? 
Y yo... ... eles foram utilizados na intenção de perguntar, e você?, se tá fazendo 
alguma coisa ou se tá:: ou se não ele tá tipo acusando e você? E o da terceira tirinha 
que é y tú eu acho que é o mesmo significado “e tu?” e Aí ele pega e reclama e faz 
uma reclamação sobre o que tá acontecendo. 
 
4ª) ¿Por qué, en la tira 1, un pequeño planeta tacha la palabra MI y la sustituye por 
LA?  
((olhando para a imagem)) é :: que eu acho que ele tá dizendo que não é pra proteger 
a:: vida do planeta, é pra proteger a vida, sua própria vida, ((relê a frase na tirinha)) 
ou é o contrário, que ele tá dizendo que não é pra proteger a minha vida, que é pra 
proteger o meio ambiente, o planeta. 
 
5ª) Qué significan las palabras abajo en portugués: a) Sobreexplotada (tira 1)       b) 
Camina (tira 2)  *explique cómo has conseguido descubrir los significados.  
Sobreexplotada eu acho que é sobrecarregada e a letra B camina ((volta para a 
tirinha)) eu acho que é caminha, ou vai na direção, alguma coisa assim. ((lê o comando 
que pede para explicar como chegou a essas respostas)) Eu só acho, mas não sei 
não, se é o certo não, eu acho, porque parece com o português. 
 
6ª) ¿Las cuestiones levantadas en las tiras también ocurren en tu entorno o no están 
cerca de ti? Justifique 
Sim, é:: eu acho que sim, porque:: o meio ambiente hoje em dia ele tá sendo muito:: 
mal tratado pelo ser humano, e:: todo mundo sabe que as ações, tipo a contaminação 
dos rios, no caso a:: quando é:: (...) a poluição mesmo no ar, é tudo culpa do ser 
humano. 
 
7ª) En la tira 3, ¿por qué la rana no puede bañarse en un río o en una charca desde 
hace tiempo? ¿Cómo concluyó eso?  
Eu acho que ele não pode porque ... ele tá até reclamando das coi,, da quantidade de 
coisas que ele tirou de dentro do rio, que são poluentes, as latinhas, sapato, essas 
coisas eu concluí isso só pela imagem e pela expressão dele. 
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ANEXO I – Parecer consubstanciado 
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ANEXO II: Normas para transcrição do protocolo verbal 

 

 


