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Resumo 

 

Nossa sociedade hoje é marcada pela cultura escrita e o 
acesso à leitura é uma condição de cidadania.  
Entretanto, avaliações e pesquisas, como a Prova Brasil 
e INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, 
apontam grandes dificuldades que precisamos superar 
no campo da leitura e da escrita. Considerando a escola 
como espaço por excelência da socialização desses 
saberes e que, é a partir deles que o/a aluno/a pode 
desenvolver sua capacidade de análise, interpretação e 
expressão, isto é, um dos instrumentos que 
proporcionam a compreensão do universo, esta 
Produção Didático-Pedagógica do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional - SEED/PR visa 
oportunizar a pedagogos e professores, refletir sobre 
essa temática, e compreender que os enfrentamentos 
pedagógicos devem ser compromisso do coletivo, e 
responsabilidade ética de todos/as, independentemente 
de sua disciplina de atuação. Objetiva-se também 
instrumentalizá-los teórica e metodologicamente sobre os 
estudos da Semiótica e suas contribuições para a 
exploração dos significados presentes nos diferentes 
códigos de comunicação à disposição nesta sociedade 
da informação. A leitura de mundo pelo caminho da 
semiótica pode utilizar de estratégias que levam à 
aquisição de outras linguagens que possibilitem novas 
informações, releitura de textos, entendimento de textos 



 

 

verbais e não verbais. A implementação das ações deste 
material didático ocorrerá na Semana Pedagógica, em 
reuniões pedagógicas e na hora-atividade, através de 
leituras e reflexões coletivas. 
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Apresentação 

 

 Vivemos em uma sociedade moderna que é marcada pela 

cultura escrita, caracterizada como sociedade da informação. 

Neste sentido o acesso à leitura é condição de cidadania, o que 

exige de nós educadores dirigir um novo olhar aos/as 

educandos/as da Educação de  Jovens e Adultos - EJA.  

 O Brasil conseguiu nas últimas décadas, garantir que a 

maioria da população de crianças, jovens e adultos tivesse 

acesso à escola, entretanto a qualidade desse processo é ainda o 

maior desafio. Dados do INAF – Indicador de Alfabetismo 

Funcional (2011)- mostram que apesar dos avanços progressivos 

na redução do analfabetismo, a proporção de pessoas que 

atingem o nível pleno de alfabetismo está estagnada há 10 

anos, sendo que o esperado é que essas pessoas saíssem do Ensino 

Fundamental com pleno domínio da leitura, condição básica 

para aprender qualquer outra coisa.  

 Esses dados evidenciam a necessidade de reafirmar a 

escola como espaço de formação de uma comunidade leitora 

capaz de compreender sua função de ser e estar no mundo, o 

lugar que possibilite desenvolver a capacidade de pensar, ler, 

interpretar e reinventar o mundo através da atividade 

educativa. Neste sentido, ela deve oportunizar condições 

necessárias para apropriação desses conhecimentos de forma 

sistematizada, implementando e fortalecendo estratégias que 

assegurem o acesso à cultura letrada, formando leitores e 

escritores competentes e autônomos. 

 Viver em uma sociedade em letramento requer de todos 

nós uma competência de concretizar distintas formas de 

leituras que emergem cotidianamente. Seguindo esse ponto de 

vista, neste “Caderno Pedagógico”, que faz parte do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE – política pública de 

formação continuada da Secretaria Estadual de Educação, 

pretendemos realizar uma reflexão sobre o trabalho pedagógico 



 

 

de leitura e a construção de sentidos no processo de formação 

de um sujeito-leitor na EJA. A partir da Educação Semiótica, 

ressignificar concepções e práticas interdisciplinares de leitura, 

e através de uma reflexão crítica estabelecer a compreensão da 

comunidade docente sobre a importância da leitura como 

prática linguística, pedagógica e social, a respeito do que 

assevera Orlandi (1998). Uma prática pedagógica de natureza 

inclusiva e emancipatória. 

 A “Semiótica” como ciência que, embora existindo a longo 

tempo ainda é incipiente na formação dos/as educadores/as, 

vem trazendo cada vez mais contribuições para os diferentes 

códigos  de comunicação e linguagem presentes nesta 

sociedade. Ela é uma importante ferramenta de leitura crítica, 

pois possibilita utilizar de estratégias que levem à aquisição de 

novas linguagens e informações, releitura de textos, 

entendimento de textos verbais e não verbais.  

 O Caderno apresenta três unidades, sendo que a Unidade 

1 abordará “A leitura como prática linguística, pedagógica e 

social” que tomamos emprestado de  Orlandi (1998), onde se 

buscará, através de alguns conceitos e indicadores do INAF 

(Indicador de Alfabetismo Funcional - 2011), analisar e 

refletir sobre os avanços e fragilidades do processo educativo, 

em especial as habilidades de leitura, para repensar o papel da 

EJA e dos educadores/as frente essas questões. 

 A Unidade 2 tratará da “Semiótica”, trazendo conceitos e  

princípios da Semiótica moderna, na perspectiva de Charles 

Sanders Peirce, cujo pensamento amplia a noção de signo e de 

linguagem; proporcionará a relação e exemplificação das 

situações de aprendizagem, mostrando que conhecer é um 

fenômeno semiótico, em planificação de sua filosofia e 

aplicação da lógica à leitura signica.  

 Na Unidade 3 iremos refletir sobre metodologia, onde 

buscaremos uma interlocução com os estudos de Semiótica, 

para realizarmos atividades de interpretação, que nos 



 

 

possibilitem compreender as contribuições desses estudos em 

nossa prática pedagógica. 

 Este trabalho não tem a pretensão de esgotar todas as 

discussões e possibilidades no enfrentamento a esta que é uma 

grande problemática da educação brasileira: elevar o nível de 

aprendizagem dos/as nossos/as educandos/as, desenvolvendo 

habilidades básicas de leitura e escrita. Entretanto convido a 

todos/as os/as educadores/as compromissados/as com uma 

educação pública de qualidade, a tomar conhecimento deste 

material, participar das reflexões e estudos aqui propostos e 

engajar-se nesta luta em defesa da Escola Pública, e na 

melhoria da qualidade da educação.  

 

 

 

 

Maria Kulcheski Carneiro 

                   Profª Pedagoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leia atentamente 

Depois da aula, Hassan e eu passávamos a mão em um livro e 

corríamos para uma colina arredondada que ficava bem ao norte 

da propriedade de meu pai [...] 

 Perto da entrada havia um pé de romã. [...] Depois de comer as 

frutas e limpar as mãos na grama, eu lia para  Hassan.[...] 

Sentado ali, com as pernas cruzadas e o jogo de sol e sombra da 

folhagem do pé de romã no rosto, Hassan arrancava distraído 

pedacinhos de grama do chão enquanto eu ia lendo as histórias que 

ele não podia ler sozinho. Pois Hassan cresceria analfabeto como Ali 

e a maioria dos hazaras: isto já estava decidido desde o minuto em 

que nasceu, talvez até mesmo desde o instante em que foi concebido 

no útero nada receptivo de Sanaubar – afinal , para que um criado 

precisaria da palavra escrita? Mas, apesar de ser analfabeto, ou 

quem sabe até por isso mesmo, Hassan era atraído pelo mistério das 

palavras, seduzido por um mundo secreto cujo acesso lhe era vedado. 

 Lia para ele poemas e histórias, às vezes enigmas – embora sempre 

parasse de ler esses últimos quando percebia que ele tinha muito 

mais facilidade que eu para decifrá-los. Lia então coisas menos 

arriscadas [...] O que eu mais gostava, nessas horas em que 

estava lendo para Hassan, era quando esbarrávamos com uma 

palavra que ele não conhecia. Eu implicava com ele, exibia a 

sua ignorância. [...] 

 Depois de um episódio como esse, sempre me sentia meio culpado. 

Tentava então compensar o que tinha feito, dando-lhe uma das 

minhas camisas velhas ou brinquedo quebrado. Dizia a mim 

mesmo que era o bastante para reparar uma brincadeira 

inofensiva. (p. 34-35) 

Hosseini, Khaled. O caçador de pipas; tradução Maria Helena 

Rouanet – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005 
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 Leitura : prática linguística,  

pedagógica e social 

 



 

 

 

 

A partir do trabalho, entendido como a ação do homem para modificar a 

natureza buscando atender às suas necessidades, ele cria meios para comunicar-

se, e essas possibilidades aumentam na medida em que ele domina os códigos 

inerentes a essa função, pois comunicar e interpretar são fundamentais para que 

ele possa inserir-se no mundo. No contexto atual, podemos atribuir um grande 

valor à leitura e à escrita, pois ambas constituem-se requisitos básicos para 

compreender e atuar na sociedade, e cooperam para o desenvolvimento do 

homem enquanto ser social.  

Tornamo-nos cidadãos à medida que, conhecendo a realidade adquirimos 

a sensibilidade para nos perceber como sujeitos para intervir e transformar esta 

realidade. Dessa forma, para que o indivíduo possa inserir-se na sociedade, ele 

precisa necessariamente interpretar e produzir mensagens. Uma democracia 

cultural plena supõe que todos os cidadãos tenham acesso à leitura, isto é, supõe 

uma distribuição equitativa das condições de possibilidade de leitura  e do direito 

à leitura (Santos... [et al] org, 2008). 

O ser humano aprende continuamente explorando, experimentando, 

indagando, relacionando-se com os outros e com o ambiente e aprendendo de 

outros e com os outros (Carvajal & Garcia, 2001). Sem a linguagem não nos 

constituímos sujeitos, estar na linguagem é estar significando e sendo significado. 

Já foram percorridos muitos trajetos para compreender o papel da escola 

pública, frente as recorrências de leitura e o compromisso do currículo oficial. Na 

década de 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais estabeleceram as áreas do 

conhecimento, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, 

como importante marco estruturado de leitura e interpretação da realidade, que 

Reflita e comente: 

A partir do excerto, pode-se afirmar que  a leitura  

configura-se como  uma prática  linguística,  pedagógica e 

social? 

Conforme explicitado por  Eni Pugliese Orlandi em seu  livro  

“Discurso e literatura” (1998). 



 

 

deveriam desenvolver nos/as educandos/as  competências e habilidades para ler, 

interpretar e produzir textos; condição essencial para garantir  sua participação na 

sociedade de forma autônoma e crítica. Reconhecer o papel das competências de 

leitura e interpretação como instrumento que capacita a compreender o universo 

de linguagens e códigos, é essencial. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96 no seu 

artigo 32º preconiza que o Ensino Fundamental terá por objetivo a formação 

básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e no 

artigo 35° destaca o Ensino Médio como consolidação e  aprofundamento desses 

conhecimentos adquiridos, possibilitando o prosseguimento de estudos (LDB, 

1996). 

A partir dessas considerações, entende-se que o domínio do código 

escrito exige o desenvolvimento da capacidade de análise, de síntese e de 

abstração – elementos básicos para o pensamento e a reflexão crítica da 

realidade, além de facilitar a aquisição de ferramentas muito úteis para aumentar 

a própria experiência, a memória coletiva e as possibilidades comunicativas do 

ser humano. (Carvajal & Garcia, 2001). Esse domínio permite o acesso às 

informações e ao conhecimento, e sobre tudo explorar as próprias ideias e usar 

de forma crítica os diversos tipos de linguagens, como instrumento para 

compreender o mundo, recriá-lo e reconstruí-lo. 

 Pensar na formação de educandos/as trabalhadores/as da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA  pressupõe repensar procedimentos em relação à leitura 

e à escrita, como fonte de satisfação pessoal e profissional; de conquista, de 

construir sentido, de leitura de mundo, isto é dialogismo, é considerar o fenômeno 

linguístico como histórico e social e, conforme Bakhtin (Freitas, 2007) o homem 

não é um ser biológico abstrato, mas histórico e social. 

Viver em uma sociedade em letramento requer de todos, habilidades para 

concretizar distintas formas de leituras que emergem cotidianamente. Neste 

sentido, a escola deve oferecer condições reais para a preparação do/a 

educando/a a níveis mais elevados do conhecimento, oportunizar-lhes o acesso 

aos  conteúdos de forma contextualizada e crítica, assegurando-lhes relacionar o 

conhecimento produzido à realidade social em que estão inseridos. Entender a 



 

 

realidade concreta é o primeiro passo no desafio da construção de uma nova 

perspectiva social para educação básica brasileira.  

 

A atividade docente de leitura, de compreensão/interpretação de texto e 

de construção do sujeito-leitor deve ser uma prática pedagógica baseada na 

concepção de educação, que possibilite a produção do conhecimento de maneira 

crítica. Este princípio propõe a educação como uma atividade mediadora, para 

apropriação dos conteúdos e sua socialização, numa dimensão problematizadora 

da prática social, tornando-se uma prática pedagógica de natureza inclusiva e 

emancipatória.  

Sendo assim, um dos maiores desafios no momento consiste em 

viabilizar mudanças significativas na Educação, nas práticas pedagógicas, 

sobretudo no trabalho com a leitura. Nessa perspectiva, entendemos que o 

trabalho com leitura, compreensão/interpretação, construção de sentido,  

realizado na escola não se circunscreve apenas à Língua Portuguesa, devendo 

avançar a todas as áreas do conhecimento. Se considerarmos as exigências 

relacionadas à formação de sujeitos críticos, reflexivos, sintonizados com as 

necessidades dos tempos atuais, em que a informação e o conhecimento 

abarcam uma velocidade incrível e que, essa formação passa inevitavelmente 

pela funcionalidade e a fluência da leitura, fica evidente a urgência em 

redimensionar práticas leitoras que se desenvolvem no cotidiano escolar. É 

preciso gostar de ler; seja para conhecer, para interagir ou para simplesmente ter 

prazer (Santos... [et al] org, 2008). 

Problematizando 

A partir de alguns dados do INAF  (Indicador de Alfabetismo 

Funcional) de 2011  refletir sobre a  realidade  da educação 

brasileira 

Disponível em : 

http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por 

Acesso em 13/11/2013 

 



 

 

A leitura é uma prática social que deve se realizar na escola. Assim, na 

sala de aula deve-se partir desse princípio, primando pela interlocução com o 

texto por meio do qual os leitores interagem com o autor e outros sujeitos, 

podendo atribuir diferentes sentidos ao que lê e ir muito além da mera 

decodificação. Apreender um texto significa se apropriar dele, não apenas pela 

realização de uma leitura, mas pela capacidade de atribuir significações. 

No trabalho com a leitura na sala de aula, é preciso propor atividades que 

envolvam a percepção dos diferentes papéis sociais desempenhados por todos 

em diferentes contextos comunicativos. A linguagem deve ser analisada não 

apenas em relação ao seu aspecto formal, mas também em relação aos aspectos 

social-histórico e ideológico.  É preciso oportunizar e buscar outras significações 

além daquelas determinadas no livro didático, os sentidos nos textos são 

múltiplos, logo, várias leituras podem acontecer para um mesmo texto. Desta 

forma, as atividades pedagógicas devem privilegiar textos de vários gêneros que 

possibilitem novos olhares, novas leituras. 

 

A vida contemporânea exige o constante exercício da leitura, assim  

alicerçado em atividades pedagógicas de leitura como prática social, é imperativo 

que seja oportunizado a todos/as desfrutarem de seus direitos sociais, dentre os 

quais o direito a uma educação que possibilite uma leitura da sua realidade, que 

desvele discursos subjacentes que estão veiculados nas atividades de leituras em 

 

“ A grande diferença entre alfabetizado e letrado: um 

indivíduo alfabetizado não é necessariamente um 

indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe 

ler e escrever, já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive 

em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a 

escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 

adequadamente às demandas sociais de leitura e de 

escrita.”                                                                (Soares 2003) 

 



 

 

seu cotidiano. Neste sentido, nós educadores/as precisamos não apenas motivá-

los para a leitura, mas principalmente ressignificar a leitura em nossas práticas 

pedagógicas.  

Esta perspectiva de ensino da leitura na escola volta-se para a discussão 

de realização do trabalho educativo que possa favorecer uma educação reflexiva, 

crítica e concreta, que possibilite tomadas de posição frente a demandas sociais, 

que conduzam a emancipação dos sujeitos que se encontram nas salas de aula 

da Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atividade  em grupos: 

- ler o texto “A importância do ato de Ler” de Paulo Freire; 

- analisar, refletir sobre como as idéias do autor podem 

fundamentar nossa prática pedagógica na EJA. 

- Socializar  em plenária. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia atentamente: 

 

Omelete de Amoras 

 

 Esta velha história, conto-a àqueles que agora gostariam 

de experimentar figos ou Falerno, ou borscht ou uma comida 

camponesa de Capri. Era uma vez um rei que chamava de seu 

todo poder e todos os tesouros da Terra, mas apesar disso, não 

se sentia feliz e se tornava melancólico de ano a ano. 

            

 Então um dia, mandou chamar seu cozinheiro 

particular e lhe disse: - Por muito tempo tens trabalhado para 

mim com fidelidade e tens servido à mesa os pratos mais 

esplêndidos, e tenho por ti afeição. Porém desejo agora uma 

última prova de teu talento. Deves me fazer uma omelete de 

amoras tal qual saboreei há cinquenta anos, em minha mais 

tenra infância. (...) 

 

Walter Benjamin - Obras Escolhidas vol II 

 

 
 

 

A partir desta história, procure  lembrar de  uma situação 

semelhante que tenha vivido , de alguma experiência que 

tenha sido significativa e algum aspecto que marcou (como 

cheiro, imagem, som, etc). Tentou repetir a experiência? 

 Como foi?  O resultado foi igual ao da primeira vez? 

Socialize com os colegas. 

 

 

Unidade 
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Educação semiótica 



 

 

 

  Semiótica provém da raiz grega “semeion” que caracteriza signo, cujo 

conhecimento revela as formas como o indivíduo dá significado a tudo que o 

cerca. É um campo de estudo considerado novo por muitos pesquisadores, trata-

se de um campo de pesquisa no qual ainda existem muitas indagações e 

investigações em processo, o que exige muito cuidado e  ao conceituá-la para 

não incorrer no risco de fazer uma definição sucinta e equivocada. Toda definição 

acabada é uma espécie de morte, pois sendo fechada mata a inquietação e 

curiosidade que impulsionam para a vida (Santaella, 1983). Apesar de tratar-se de 

uma ciência nova, ela tem ocupado lugar de destaque crescente, principalmente 

nas ciências sociais e humanas.  

 

 
 
 Os estudos semióticos desenvolveram-se distintamente nos Estados 

Unidos por C. S. Peirce; na França sob o impulso de  Lévi-Strauss, R. Barthes e 

A. J. Greimas; e na antiga União Soviética, por Yuri Lotman. Cada tradição surgiu 

e se desenvolveu dentro de expectativas e problemáticas específicas. 

Tomaremos aqui como referencial, os estudos de  Charles Sanders Peirce, que 

nasceu em 10 de setembro de1839, Cambridge, Massachussets, nos EUA, filho 

do matemático, físico e astrônomo Benjamin Peirce.  Charles, sob influência de 

seu pai formou-se na Universidade de Harvard em Física e Matemática, 

  

“A semiótica desenvolve-se como ciência, com efeito, ao 

propor-se a estudar os sistemas de significação e os seus 

discursos, sua estrutura e funcionamento, os processos que 

neles têm lugar, de produção da significação, de produção 

da informação, de produção e sustentação de ideologia, ao 

propor-se a estudar os sistemas semióticos e os seus discursos, 

em sua articulação com as línguas naturais a sociedade e 

a cultura, reconhecendo-lhes a articulação dialética e a 

mudança no eixo da história, ao buscar construir modelos 

teóricos que permitam descrevê-los e explicá-los.”                                                                                                                                                   

(Pais,1998) 

 

 



 

 

conquistando também o diploma de químico na Lawrence Scientific School. Foi o 

fundador do Pragmatismo e da ciência dos signos, a Semiótica. Também era 

Físico e Astrônomo, estudou Lingüística, Filologia e História, sendo também 

conhecedor de mais de dez idiomas. Peirce concebia a Lógica como teoria geral 

dos signos, produziu cerca de 80.000 manuscritos durante a vida, sendo que 

apenas 12.000 páginas foram publicadas. A Semiótica Peirciana pode ser 

considerada uma Filosofia Científica da Linguagem, e a Fenomenologia, a ciência 

que fundamenta esses estudos.  

  

  A semiótica como ciência que estuda todos os meios pelos quais o homem 

se comunica, sendo eles verbais ou não, pode nos ajudar a ler o mundo e sua 

importância está no fato que nos faz compreender a realidade a nossa volta, por 

meio de todas as formas de comunicação, através da língua que falamos das 

imagens, do som, do olhar, do cheiro, do tato, etc, de infinitas maneiras.  Ela nos 

apresenta uma nova forma de olhar o mundo, de buscar novos significados para 

os signos que nos rodeiam. 

 O simples fato de uma coisa significar e um sujeito entender, é chamado de 

“semiose”, que é o objeto de estudo da “Semiótica”. Semiose é atividade 

viabilizadora de todas as demais faculdades da mente humana e o ponto de 

partida para a consciência de si mesmo, das coisas a sua volta, e das relações 

entre  tudo isso. A Semiótica é um fenômeno cotidiano e de tão cotidiano quase 

ninguém presta a atenção. Todo conhecimento acumulado historicamente está 

baseado na capacidade humana em instituir signos, reconhecê-los, compartilhá-

los, estabelecer relações entre eles e deles extrair significados. Pensar sobre 

semiose é operar com signos. Signo entendido como tudo aquilo que representa 

“Onde quer que haja língua, linguagem, comunicação, 

haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer dizer 

que haverá problemas semióticos à espera de análise. Por ser 

o maior manancial de linguagens, a própria vida se oferece 

como um grande problema semiótico.” (Machado 2003) 

 



 

 

algo para alguém, que é proveniente dos processos de elaboração, de percepção, 

de interpretação e das experiências de vida.  

  O signo é considerado a essência da linguagem e, portanto da própria 

Semiótica, pois é tudo que nos faz lembrar de algo e que é perceptível aos 

nossos sentidos. Segundo Santaella (2004), Peirce definiu o signo como algo, que 

para uma pessoa, toma lugar de outra coisa. O signo tem como função e poder, 

representar ou substituir algo ou um objeto. Tomemos como  exemplo a 

fotografia, ela pode ser considerada um signo pois representa de forma fiel o 

objeto a ser representado.  

 Peirce dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos signos e acabou 

por determinar o signo como sendo triádico, ou seja, constituído de três partes: 

representamen, objeto e interpretante. O representamen seria a parte 

perceptível do signo, por exemplo, quando vemos a imagem de um sapato em 

uma revista ou panfleto, esta imagem é considerada representamen, pois é uma 

representação de algo e traz a nossa mente a lembrança de algo de fora. O 

objeto é a coisa propriamente dita, aquilo que vai ser representado ou 

substituído, no caso o sapato. O sapato em si seria o objeto, pois foi utilizado para 

capturar a imagem que o representa. Já o interpretante seria aquilo criado na 

mente de quem observa o signo, é o significado daquilo que vemos, seria a 

imagem e a lembrança que é criada em nossa mente ao vermos a imagem do 

sapato representada na revista.Nos estudos que realizou, Pierce tomou como 

ponto de partida a experiência que temos do mundo e, considerou a análise e o 

exame do modo como as coisas aparecem a nossa mente, e com isso determinou 

as categorias fenomenológicas. Ele fixou essas categorias com a terminologia: 

 Pierce desenvolveu uma fenomenologia de apenas três 

categorias universais que chamou de primeiridade, secundidade 

e terceridade. 

Primeiridade é a categoria do sentimento imediato e presente 

nas coisas, sem nenhuma relação com outros fenômenos do 

mundo. É a categoria do imediato, da qualidade ainda não 

distinguida. 

 Secundidade  é a categoria da comparação, da ação, do fato, 

da realidade e da experiência no tempo e no espaço. 

Terceiridade é a categoria da mediação, do hábito, da 

memória, da continuidade, da síntese, da comunicação, da 

representação, da semiose e dos signos.  (Noth, 1995) 

                                                                                

 



 

 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, que são representativas de toda e 

qualquer forma de pensamento rompendo com forma de pensar em pares. 

 Pierce também estudou as relações que o signo possuía consigo mesmo, 

com o objeto e com o interpretante, e chamou o conjunto dessas relações de 

tricotomia. Sua tricotomia mais conhecida é a que reúne as relações do signo 

com o objeto, que determina como ícone, índice ou símbolo.                                                                                                                                     

 Ícone é quando o signo tem uma relação semelhança com o objeto e nos 

faz lembrar de algo, por exemplo um mouse que nós achamos que parece com 

um rato; as imagens que vemos nas nuvens e que normalmente nos parecem um 

coelho um dragão ou algo parecido; até mesmo a 

própria fotografia que tem uma relação de 

semelhança com a pessoa descrita. O ícone 

representa o que representa por característica 

própria que possui, não existe distinção entre o 

representante e o objeto o representado, ainda 

que seu objeto não exista, assim a estatua de um 

centauro representa um centauro existindo ou não 

(Pinto 2007). As imagens em geral são ícones. A 

imagem da lixeira na tela do computador 

representa a lixeira porque é de fato a figura de 

uma lixeira, tal como nos é possível reconhecê-la.                                                                                               

                                                                                                              

 Outra relação do signo com o objeto seria a de índice, é quando o signo 

tem uma relação direta com o objeto e nos mostra algo que aconteceu ou vai 

acontecer por exemplo, as folhas das árvores caindo nos mostram que o outono 

está por vir ou que já chegou, as nuvens 

carregadas são indícios que pode chover, o 

chão molhado é um indício de que houve 

chuva e as próprias pegadas na areia são um  

indício de que alguém passou por ali. Índices 

ou indícios são indicativos, representam algo 

que não está presente, e esta representação 

Imagem de acervo próprio 
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decorre de uma relação de causalidade (Pinto, 2007). 

 Já o símbolo, é quando o signo possui uma relação convencionada com o 

objeto retratado, ou seja, quando há uma denominação coletiva ensinada e 

normalmente arbitrária, que não tem nenhuma relação significativa. Um exemplo 

de signo seriam as letras, as palavras em si, que são determinadas sem que haja 

uma relação com o objeto. Há também as placas de trânsito que podem ser 

consideradas signos, pois nos foram ensinadas para que saibamos quando parar 

quando seguir etc, mas não possuem nenhuma relação, são ensinadas no 

momento em que precisamos tirar a carteira de motorista. Símbolos não 

apresentam similaridade com seu objeto, a coisa representada, representam 

independente de ligação factual. Também são símbolos figuras objetos, gestos 

quando remetem a uma idéia ou a uma significação que não tem 

necessariamente qualquer semelhança 

objetiva com aquilo que simboliza, tal como a 

cruz simbolizando Cristo, os dedos em V para 

dizer paz e amor, bandeira branca indicando 

paz, vestes pretas indicando luto etc. Estamos 

acostumados com esses significados, mas 

são meras convenções consagradas pelo uso  

em determinadas culturas (Epstein, 2000).    

                                                                                                 

 Os signos nascem de associações provocadas por experiências repetidas, 

espontâneas ou voluntárias, assim, o signo é o representante do conhecimento  

adquirido, e seu caráter não é fixo. O mesmo signo pode ser de caráter simbólico, 

icônico e indicial, com predominância deste ou daquele caráter. Por isso os 

significados mudam de acordo com a situação ou a circunstância de ocorrência 

da semiose, nas particulares da ocorrência de cada fenômeno entendido. Um 

exemplo é a balança dependendo das circunstâncias ela pode assumir diferentes 

significados, pode ser entendida como símbolo da justiça como ícone 

representando a si mesma, e como índice representando local de pesagem de 

alimentos no supermercado.  

Imagem de acervo próprio 



 

 

 A Semiótica pode ser facilmente compreendida quando verificamos a 

realidade a nossa volta e vemos que ela está em todos os lugares. O universo 

dos signos abrange as inumeráveis coisas representativas de outras coisas, 

estímulos e saberes que chegam via percepções, que passamos a conhecer e 

reconhecer através da memória e dos raciocínios associativos, o que nos 

possibilita uma multiplicidade de leituras que ultrapassam intencionalidades 

comunicativas e culturais. O acesso aos diferentes registros de representação 

semiótica em uma atividade não ocorre naturalmente, neste sentido, é 

fundamental a mediação do/a professor/a para que os/as educandos/as possam 

usar de diferentes registros de representações, possibilitando a apropriação do 

conhecimento de forma significativa.   

 Sem signos não há um saber consciente de coisa alguma. Sanders Pierce 

escreveu que o próprio homem é um signo, pois somente tem consciência de si 

mesmo quando se reconhece como tal, pela simples experiência de ser e saber 

que é homem, implicando esse fato em discernir o não ser planta pedra ou animal 

(Santaella, 2004). É na dimensão da consciência e do pensamento reflexivo que o 

homem se reconhece como homem, e não há elemento na consciência que não 

possua algo correspondente na palavra. Se cada pensamento é um signo e a vida 

é uma corrente do pensamento, o homem é um signo porque o homem é 

pensamento. 

  

 

 

 

Aprofundando conceitos, estudo do texto: 

 

“Leitura, leitor e semiologia”. 

Leitura e formação de leitores: vivências teórico-práticas 

 

Lucineia Aparecida de Rezende (2009). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisando a educação brasileira e as dificuldades de leitura e produção 

apresentada pelos/as educandos/as, entendemos que este momento requer 

novos posicionamentos em relação às práticas de ensino. Assim sendo, devemos 

considerar propostas que se traduzam na adoção de práticas de linguagem como 

ponto central do trabalho pedagógico e garantir o direito preconizado na LDB 

9394/96, no § 1º do Art. 37º, aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 

suas características, seus interesses, condições de vida e de trabalho. O fazer 

pedagógico deve partir de suas práticas linguísticas incluindo os saberes 

 

 

Unidade 

03 

  

Encaminhamentos 

metodológicos 

 

Para refletir: 

 

O que sabemos enquanto leitores, enquanto professores/as 

acerca do ato de ler?  

 

Qual a relação de nosso cotidiano com a leitura? 

 

Qual , ou quais  habilidades  seriam  essenciais para que  

os/as educandos/as apropriem-se dos conteúdos das diversas 

áreas do conhecimento? 

 

Como vemos nossos/as educandos/as como leitores/as? 

 

Como temos oportunizado esse acesso aos nossos/as 

educandos/as em nosso fazer pedagógico?  

 

 



 

 

necessários ao uso da norma padrão e o acesso aos conhecimentos 

historicamente construídos, como ferramenta básica no aprimoramento dessas 

habilidades.  

 É fundamental que o/a educador/a se reconheça como modelo de 

referência como leitor, como usuário da escrita e planeje situações didáticas de 

leitura e escrita, desafiadoras e significativas. Ler diariamente compreendendo 

que essa prática requer qualidade e diversidade e que, é principalmente por meio 

da leitura que se aprende a linguagem escrita. 

 Compreender conceitos de alfabetização e letramento e como eles se 

traduzem nas situações de ensino e aprendizagem,  e entendê-los como processo 

que acompanha todos os níveis da escolarização, um processo de longo prazo, é 

essencial. Conhecer os fundamentos teóricos, ter clareza das concepções de 

mundo, sociedade, homem, cultura, e educação, e das escolhas metodológicas 

são passos importantes para o fazer pedagógico. Se a intenção é formar cidadãos 

críticos e autônomos, não se pode elaborar uma aula completamente expositiva. 

Uma aula centrada na atividade do professor não vai desenvolver a autonomia 

dos/as educandos/as, mas a dependência no pensar e agir. Sob esse ponto de 

vista, o/a professor/a precisa atuar como mediador/a, instigando, mobilizando e 

propiciando o desenvolvimento de atitudes críticas que levem os/as educandos/as 

a se perceberem como sujeitos do processo. Sendo assim, a função do/a 

professor/a é proporcionar-lhes o “andaime” que lhes permita ir além do que 

poderiam solitariamente (Colomer & Camps, 2002) 

 O encaminhamento metodológico nas práticas de leitura na EJA precisa 

considerar o texto que se quer trabalhar, o contexto da sala de aula, as 

experiências de leitura que os/as educandos/as trazem e seus horizontes de 

expectativas. É preciso também, considerar os conhecimentos linguísitcos, a 

situação comunicativa, os interlocutores, o gênero e suas esferas, para planejar 

atividades e oferecer textos cada vez mais complexos que possibilitem ampliar a 

capacidade literária dos/as educandos/as. É tarefa da escola, possibilitar que 

seus/as educandos/as participem de diferentes práticas que utilizem a leitura, a 

escrita e a oralidade. 

 Planejar um trabalho coletivo que  desenvolva habilidades de leitura, e que 

proporcione diferentes modos de ler é um desafio que pode ser superado com o 



 

 

empenho de todos. As disciplinas escolares não devem ser vistas de forma 

fragmentada, mas como campos do conhecimento que se articulam pressupondo 

uma interdisciplinaridade. As relações interdisciplinares se estabelecem quando 

os conceitos, teorias ou práticas de uma disciplina, auxiliam a compreensão de 

um conteúdo qualquer de outra disciplina, quando o objeto de estudo de uma 

disciplina busca referencial teórico de outras, e possibilitem uma abordagem mais 

abrangente, enriquecendo a compreensão de determinados conteúdos. 

 A leitura configura-se como ferramenta indispensável à aprendizagem em 

qualquer circunstância da vida, seja na escola ou fora dela, em qualquer nível de 

ensino e em qualquer disciplina. O desenvolvimento da competência leitora e 

escritora, é imprescindível para a aprendizagem dos conteúdos de Arte, Ciências, 

Biologia, Educação Física, Ensino Religioso, Física, Filosofia, Geografia, História, 

Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Sociologia e Matemática, na Educação 

Básica. Essa constatação deve ser suficiente para que, como educadores, 

passemos a encarar a leitura e a escrita como foco principal do trabalho 

educativo.   

  

 

 E nesse contexto de resultados muitas vezes insatisfatórios acerca da 

leitura, que apontamos a Semiótica como uma alternativa teórico-metodológica 

aos professores, no ensino da leitura e no desenvolvimento da competência de 

compreensão da linguagem. A Semiótica como teoria, visa compreender/explicar 

 “As aprendizagens lingüísticas, e entre elas a leitura, 

relacionam-se decisivamente com as demais áreas da 

aprendizagem o que contribui para dissipar a 

artificialidade de muitas fronteiras disciplinares, já que 

ler, escrever, ouvir e falar são meios essenciais para a 

aquisição e a comunicação do conhecimento.” 

                                                 (Colomer & Camps, 2002) 

 

 



 

 

os sentidos de um texto, ela pode ser um referencial de apoio ao/a professor/a em 

sua prática pedagógica, na abordagem/ensino da leitura de diferentes textos. 

  A semiótica aplicada é, sobretudo, um exercício de questionamento. Não 

se trata de considerar linguagem do ponto de vista lingüístico, mas de 

sistematizar a presença de outros códigos culturais (visuais, sonoro, gestual) 

criadores de sistemas semióticos (Machado, 2003).  

  

 Tomando como referencial a semiótica peirceana, entendida como uma 

ciência geral dos signos, que pode contribuir na formação de leitores/as mais 

criticos, devemos considerar todos os elementos que permitam descrever, 

analisar e avaliar todo e qualquer processo existente de signos verbais, não-

verbais como: fala, escrita, gestos, sons, imagens, etc. A análise semiótica pode 

nos levar a compreender qual é a natureza e quais são os poderes de referência 

dos signos, que informação transmitem, como funcionam, como são emitidos, 

produzidos, utilizados e que tipos de efeitos são capazes de provocar no receptor 

(Santaella, 2004). 

  

 É necessário conhecer a história de um sistema de signos e do contexto 

sociocultural em que ele se situa para poder detectar as marcas que o contexto 

deixa nas mensagens. Na semiótica pierceana, os níveis do interpretante 

incorporam não só elementos lógicos, racionais, como também emotivos, 

sensórios, ativos e reativos como parte do processo interpretativo. Este se 

 “A relação do aluno com o universo simbólico não se 

dá apenas por uma via – a verbal -, ele opera com todas as 

formas de linguagem na sua relação com o mundo. Se 

considerarmos a linguagem não apenas como transmissão 

de informação mas como mediadora (transformadora) 

entre o homem e sua realidade natural e social, a leitura 

deve ser considerada no seu aspecto mais conseqüente, que 

não é o de mera decodificação, mas da compreensão.” 

(Orlandi, 1988) 

 

 



 

 

constitui em um conjunto de habilidades mentais e sensórias que se integram em 

um todo, e são essas habilidades que precisam ser desenvolvidas na prática das 

leituras semióticas (Santaella, 2004) A Semiótica, como instrumento teórico-

metodológico nos dá subsídios para compreendermos como os sentidos dos 

textos são produzidos a partir da organização da linguagem, assim, o texto deve 

ser entendido como objeto de significação e de comunicação dos sujeitos. 

 Em uma sociedade de múltiplas informações e linguagens, não há razão 

para não explorar essa diversidade textual no processo ensino aprendizagem. A 

linguagem nos possibilita transitar por diferentes meios de comunicação que se 

junta as cores, sons, imagens, circula entre as diferentes áreas do conhecimento, 

oportuniza interface com a Literatura, a Arte, o Cinema, a Fotografia,  e enriquece 

a experiência leitora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecendo relações .... 

À luz da teoria Semiótica, ler e refletir sobre o texto:  

“Minha estação de mar”  de Domingos Pellegrini Jr  

 

Disponível  em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/colet_m1.pdf 
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