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COMUNICAÇÃO 2 

Manuais escolares de história: plano de texto e (re)construção do 
conhecimento 

 
JORGE, Noémia  

 CLUNL/IPL 
 
Pretende-se, nesta comunicação, descrever e analisar a forma como o mesmo conteúdo 
temático é semioticamente organizado em manuais escolares de História 5.º e 7.º ano de 
escolaridade. 
Em termos teóricos, a análise será suportada pela noção de plano de texto – aqui encarada 
quer como fator unificador da estrutura composicional (Adam, 2005), quer como princípio 
organizador responsável pela estruturação textual global, suscetível de orientar não 
apenas o processo de escrita (Cabral 2013), mas também o processo de leitura (Gonçalves 
& Jorge, 2019; Leal & Gonçalves, 2020).  
Foram especificamente selecionados para análise os subcapítulos de dois manuais 
escolares portugueses pertencentes a diferentes anos de escolaridade, mas centrados 
num conteúdo temático comum: o processo de romanização da Península Ibérica. 

Textos em análise (excertos de manuais) 

Disciplina Ano Título do texto  Dimensão  

História e Geografia de 
Portugal 

5.º ano A romanização da Península 
Ibérica 

3 páginas 

História 7.º ano A formação do império e o 
processo de romanização 

4 páginas 

 
A análise textual visou a reconstituição do plano dos dois textos e foi constituída por três 
etapas: I) segmentação, identificação e classificação de blocos semióticos dotados de 
unidade temática (verbais, não verbais/icónicos, mistos); II) identificação da 
macroestrutura semântica de cada bloco semiótico; III) análise das relações que se 
estabelecem entre blocos temáticos e identificação dos mecanismos semióticos utilizados 
para marcar essas relações. 
Os resultados obtidos permitem concluir que: I) os textos em análise são construídos e 
interpretados em função de um plano de texto multimodal, marcado pela 
complementaridade (e não pela redundância) entre o verbal e o visual; II) a multiplicidade 
de linguagens que intervém na reconstituição do plano de texto facilita a construção do 
sentido (e do conhecimento) por parte do leitor, contribuindo para o desenvolvimento da 
capacidade de relacionar conteúdos. 
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COMUNICAÇÃO 3 
O plano de texto nos textos multimodais: um caminho para o ensino da 

leitura crítica 
 

LEAL, Audria  
 CLUNL/FCT 

 
A partir dos trabalhos de Leal (2019), de Gonçalves & Jorge (2019) e de Leal & Gonçalves 
(2020), esta comunicação tem como objetivo apresentar uma proposta de 
ensino/aprendizagem da leitura em textos multimodais. Para tal, esta proposta procura 
articular a noção de plano de texto, que congrega o nível macro até uma abordagem 
meso/micro, aos três eixos para o ensino da multimodalidade (Leal 2019 e 2020), que são: 
1) o tipo de representação; 2) o tipo de interação e 3) a análise da composição. De fato, o 
trabalho com o ensino da multimodalidade requer perceber que os significados são 
gerados não só a partir da linguagem verbal, mas sobretudo da relação do verbal com 
outras unidades semióticas.  
Para atingir esse objetivo, dois quadros teórico-metodológicos sustentam a presente 
proposta. O primeiro é o interacionismo sociodiscursivo (ISD), com destaque para a noção 
de género (Bronckart 1999; 2008), e da sua aplicação didáctica (Schneuwly & Dolz, 2004). 
O segundo é Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen, 2006) que apresenta, na 
perspectiva da semiótica social, um modelo composto de três metafunções 
(representacional, interativa e composicional) aplicadas à análise de textos que 
congregam diferentes modos semióticos. 
Como resultado desta proposta, espera-se ampliar a discussão sobre os modos do ensino-
aprendizagem de textos multimodais. Além disso, apesar de os documentos oficiais se 
referirem ao uso de géneros numa perspectiva didática, os objetivos e as metas associadas 
a esta orientação ainda requerem elucidações. Por fim, espera-se contribuir para a 
discussão sobre as implicações que a noção de multimodalidade traz para o ensino de 
História e, principalmente, para o ensino do Português. 
Referências:  
BRONCKART, J-P. (2008). Genre de textes, types de discours et degres de Langue langue. 
In: Revue Texto! Janvier, vol. XIII, nº 1. Disponível em: http://www.revue-
texto.net/docannexe/file/86/bronckart_rastier.pdf 
BRONCKART, J-P. (1999). Atividades de Linguagem, Textos e Discursos. Por um 
Intercionismo Sócio-discursivo. São Paulo: Editora da PUC-SP, EDUC. 
DOLZ & SCHNEUWLY (2004). Gêneros orais e escritos na escola. Campinas : Mercado de 
Letras. 

http://www.revue-texto.net/docannexe/file/86/bronckart_rastier.pdf
http://www.revue-texto.net/docannexe/file/86/bronckart_rastier.pdf

