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COMUNICAÇÃO 1 
Semiotização do conhecimento em manuais escolares de português: 

quando o verbal e o não verbal (não) dialogam 
 

GONÇALVES,  Matilde  
NOVA FCSH/CLUNL, Lisboa 

 
É objetivo da presente comunicação observar e discutir de que forma os diversos 
conteúdos, verbais e não verbais, presentes nos manuais escolares de Português 
contribuem (ou dificultam) a construção de sentido e de conhecimento.  
Para tal, a análise dos manuais sustentar-se-á em trabalhos, relativos ao plano de texto, 
enquanto noção teórica e ferramenta de trabalho no ensino da língua e do seu contributo 
para o desenvolvimento das capacidades de leitura (Gonçalves & Jorge, 2019; Jorge & 
Coutinho, 2017; Leal & Gonçalves, 2020). Estes enquadram-se no interacionismo 
sociodiscursivo (Bronckart, 1997, 2008) e dialogam, quando oportuno com outras 
perspetivas (Adam, 2002; Kress & van Leuwenn, 2006).  
Para o presente estudo, foram selecionadas subpartes das unidades de dois manuais 
escolares de Português do 5º e do 7º ano de escolaridade, versando sobre textos com 
características narrativas. Metodologicamente, o trabalho pautou-se por uma análise com 
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uma abordagem predominantemente descendente (Volochinov, 1977), qualitativa e 
interpretativa de carácter retórico-hermenêutica (Rastier, 2001).  
Com vista ao alcance do objetivo suprarreferido, procedeu-se a um levantamento dos 
diferentes blocos textuais (textos literários (ou trechos dos mesmos), segmentos 
expositivos e explicativos, exercícios) e dos diversos recursos não verbais (imagens, 
fotografias, esquemas) mobilizados nos manuais. Seguidamente, avaliaram-se as 
relações e os valores que esses mesmos blocos e recursos adquirem na relação de sentido 
que se institui entre eles dialeticamente.  
Pela análise preliminar, confirmou-se, entre os diferentes conteúdos verbais e não verbais, 
a existência de diversos tipos de relação (complementaridade, retoma, oposição, entre 
outras). No entanto, noutros casos, verificou-se a presença de recursos não verbais com 
um papel meramente ilustrativo. Se no primeiro caso, as relações contribuem para a 
construção de sentido, no segundo caso, é possível questionar a função e o valor que esses 
recursos não verbais assumem na construção de sentido e de conhecimento.  
Para além do levantamento dos problemas entre os recursos verbais e não verbais nos 
manuais escolares de Português, a seguinte proposta, e o simpósio na qual se inscreve, 
visa contribuir para uma melhoria dos conteúdos. 
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