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O USO DA TEORIA DA INTERTEXTUALIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA 
LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 

 
DESIREÉ LORANE NEGRÃO SAMPAIO

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ

Justifica-se o presente estudo, pois, apesar de inúmeras pesquisas sobre os processos de ensino e
aprendizagem da leitura, há necessidade, ainda, de se avaliar a qualidade dos livros didáticos mais
recentes, adotados pelas escolas da Educação Fundamental, pelo fato de que estes livros vêm
utilizando, com frequência, a teoria da Intertextualidade para elaboração das sequências didáticas
sobre leitura. Cumpre-nos proceder à análise crítica sobre a adequação dos usos desta teoria pelos
autores didáticos.  Este estudo objetiva, de modo geral, identificar e analisar os usos da teoria citada
nos modos de ensino e aprendizagem da leitura, propostos pelo Livro Didático da Educação
Fundamental (Ciclo II, 8ª a 9ª ano).  Pesquisa Qualitativa: Análise Documental de Coleções 
Didáticas de Língua Portuguesa Assim sendo, como resultados esperados, pretendemos confirmar a
hipótese inicial de que, apesar do aproveitamento atual da teoria da Intertextualidade pelos autores
de livros didáticos, as atividades propostas não condizem com os pressupostos teóricos e não estão
levando à formação crítica do leitor.   Conclui-se através de resultados parciais, que 4 dos 6 livros
didáticos analisados, visam ao desenvolvimento da compreensão e expressão escrita e comunicação 
e expressão oral, entretanto a aprendizagem proposta é inteiramente passiva, não levando a
formação critica do leitor. A presença de fragmentos textuais nos livros didáticos levam a
inexistência do contexto, validando o mau uso da teoria da intertextualidade pelos autores de livros 
didáticos.         
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UM ESTUDO SEMÂNTICO-ARGUMENTATIVO DO HINO NACIONAL DA PROPAGANDA
 

TIAGO SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE

Sabemos que a linguagem é um poderoso instrumento de manipulação, pois é por meio do discurso
que o homem tenta persuadir seu interlocutor, fazendo com que esse compartilhe de suas opiniões.
Ora, ao usar a linguagem, há sempre objetivos a serem atingidos. Entretanto, para que nossas
palavras surtam efeito e levem o interlocutor à determinada conclusão, elas devem possuir um
caráter argumentativo.  Partindo desse pressuposto, será apontado o efeito de sentido e os recursos
argumentativos utilizados pelo enunciador para tornar os anúncios mais persuasivos.  O corpus 
estudado se tratou do Hino Nacional da Propaganda. Metodologicamente, foi feito o estudo de todas
as linhas da propaganda, buscando desvendar o jogo discursivo elaborado pelo anunciante, na 
tentativa de influenciar o interlocutor para a importância das marcas que constroem o referido
texto.   Assim, ao analisar os principais fatores semântico-argumentativos, podemos concluir que 
este discurso comprova a tese defendida pelos estudiosos da linguagem. Tal que a publicidade
interessa-se na confecção sutil e habitualmente preparada de mecanismos linguístico-
argumentativos, que possam conferir à trama do texto propagandístico efeitos de sentido, capazes
de persuadir o leitor, por meio dos jogos de linguagem.         

 


