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Este artigo destaca as dificuldades para se tratar os suportes midiáticos de imprensa 
(jornais impressos, telejornais e portais de informação) na escola, tendo em vista a 
distância entre o pragmatismo das orientações pedagógicas oficiais e a multiplicidade de 
questões envolvidas na leitura de suportes e textos midiáticos. Observada a lacuna em 
termos de definição acerca das características da leitura midiática em terreno escolar, 
discutem-se subsídios para uma metodologia de trabalho nessa área, partindo-se dos 
seguintes pressupostos: a) a preservação da cultura escolar; a) a opção pela palavra 
como forma de síntese das diversas linguagens observadas na mídia; b) a leitura 
midiática como ponto de apoio para a reelaboração das macro-narrativas explicativas do 
mundo; c) a notação de aspectos sensoriais, emotivos e estruturais (ou racionais) como 
proposta de sistematização de análise.  
Palavras-chave: mídia; escola; orientações pedagógicas oficiais; leitura; prática 
pedagógica. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Introdução 

 

 Observamos aqui dificuldades formais e oferecemos algum subsídio para o 

tratamento de suportes e textos midiáticos na escola básica, ora representados por 

jornais impressos, telejornais e portais como UOL e G1. Tais suportes são tomados 

pelas seguintes razões: a) veiculam alguns dos textos midiáticos mais presentes na 

escola contemporânea, como a notícia e a propaganda; b) suas características se 

relacionam tanto com a cultura impressa (referência da escola básica) quanto com a 

cultura virtual, da qual emerge grande parte dos novos meios; c) são representativos do 

universo midiático contemporâneo - marcado pelo consumo, pela saturação de 

informações, pela individualização dos usos, pela multimedialidade e hipertextualidade, 

entre outros aspectos; d) a imprensa, por si mesma, acaba por congregar um dos 

territórios midiáticos de maior prestígio dos dias de hoje, dentro e fora da escola. 

Por mídia, compreende-se o conjunto de meios de comunicação (MC) voltados a 

grandes públicos, sejam eles os meios de “massa”, como a televisão e o rádio, ou então 

meios interativos, como os suportes amparados pela internet, individualizados, porém 

potencialmente endereçados a grupos cada vez maiores de leitores. O termo significa 

ainda a ação individual ou em rede desses MC, com interesse, ainda que difuso, de 

firmar posicionamentos frente aos públicos a que se destinam. Assim, por ação 

midiática congregamos a publicação de notícia por diversos suportes da mesma 

organização (formada, por exemplo, por canal de televisão, jornal impresso, revista e 

portal web), até a divulgação de opinião, por parte de autoridade política, por exemplo, 

num sítio de relacionamentos.  

   

    

Características da leitura de suportes midiáticos 

   

 As pesquisas contemporâneas têm em comum o respeito para com a relação 

entre o leitor e os suportes e textos midiáticos, rompendo com os preconceitos da 

manipulação pura e simples (no caso da televisão, por exemplo) e da esterilidade e mero 

entretenimento (no caso das tecnologias digitais). Os estudos sobre recepção midiática 

enfatizaram, ao longo do século 20, as respostas individuais e coletivas à ação 

comunicativa de veículos de informação. Não por acaso, durante cerca de meio século, 



os estudos nessa área voltaram-se à análise dos efeitos da propaganda. Foi, sobretudo, a 

partir dos anos 1960 que os pressupostos da passividade e da manipulação exercida 

pelos MC aos poucos deram lugar a uma proposta de identidade do receptor: primeiro 

como sujeito refém de impérios políticos, ideológicos, culturais e econômicos, 

provenientes do hemisfério norte; e, mais recentemente, ao lado da crítica aos grandes 

monopólios de comunicação, estudos diversos apontam para a idéia de receptor como 

sujeito autônomo.  

 O entendimento contemporâneo é o de que o receptor sabe selecionar, criticar, 

interferir, com certo distanciamento em relação ao objeto midiático, entre outras ações, 

ativas. Ao rebater a tese da imposição de sentidos feita pelos textos midiáticos, Duarte, 

Leite e Migliora (2006) enfatizam a autonomia do leitor (as autoras tratam mais de perto 

da televisão), mesmo em meio à perspectiva de indução de sentidos por parte dos 

produtores da informação midiática:  

 

...os textos [midiáticos], quaisquer que sejam, embora limitem e orientem as 
leituras e interpretações que se pode fazer deles, não as conformam e não as 
controlam, pois há sempre um espaço em que o leitor pode, por si mesmo e a 
partir de seus pressupostos, interpretar o que lê. Se isso é verdadeiro no que 
se refere a textos escritos, por que não o seria também no caso do texto 
audiovisual? Por que atribuir à linguagem audiovisual poderes superiores aos 
que ela de fato tem? (p.498, 2006) 

 

 Entretanto, o desenvolvimento do processo de leitura relacionado à mídia 

permanece numa zona de hipóteses. Isso é particularmente problemático em termos de 

prática escolar, terreno que, principalmente ao longo do século 20, com o 

amadurecimento da Pedagogia, pauta-se pelo esquadrinhamento dos processos de 

ensino e de aprendizagem, a fim de se estabelecer esquemas norteadores mínimos para a 

evolução curricular. É possível observar a progressão de conteúdos em qualquer área do 

conhecimento, da química à literatura, mas isso não acontece em termos de informação 

midiática.  

As tendências mais consolidadas na pesquisa brasileira contemporânea sobre o 

tema sugerem mudanças no desenho da escola tal como ela se configura nos dias de 

hoje (cf. Soares, 1995, 2000; Porto, 2000, 2006; Penteado, 1998; Duarte at al., 2006; 

Freitas; Souza, 2005; Fischer, 2001, 2005; Belloni, 1955, 1998, 2001, 2002, 2003). A 

distância entre tais propostas e a escola convencional é emblemática do caráter ainda 

pouco processual (ao menos em termos escolares) da investigação sobre a leitura da 

mídia, sobretudo em audiovisuais e no ambiente virtual. 



  

 

 Problemas para abordar textos midiáticos na escola 

  

Desde o início dos anos 1970, as orientações que norteiam a escola brasileira 

acentuam a importância da leitura utilitária, em contraposição à abordagem de cunho 

enciclopédico, comum até então. Privilegiam-se objetos de leitura inseridos no 

cotidiano e a compreensão de características tipológicas desses objetos. O saber 

instrumental ou o “saber fazer” está na base do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), uma das iniciativas sinalizadoras da perspectiva educacional do país, por sua 

vez em sintonia com a proposta do Programme for International Student Assessment 

(PISA), do qual o Brasil participa. O referencial que sustenta a prova do ENEM 

materializa a proposta do construtivismo em suas linhas contemporâneas, como também 

define, para o cenário educacional brasileiro, o perfil das competências e habilidades a 

serem estimuladas nos alunos, em lugar ou num lugar mais destacado do que o ensino 

de conceitos, comum à escola de fundo generalista de décadas passadas, preconizado até 

hoje nos cursos de licenciatura:   

  

...com todas as transformações tecnológicas, sociais e culturais, uma questão 
prática, relacional, começa a impor-se com grande evidência. Temos muitos 
problemas a resolver, muitas decisões a tomar, muitos procedimentos a 
aprender. Isso não significa, obviamente, que dominar conceitos deixou de 
ser importante. 
Esse tipo de aula, insisto, continua tendo um lugar, mas cada vez mais torna-
se necessário também o domínio de um conteúdo chamado de 
“procedimental”, ou seja, da ordem do “saber como fazer”. Vivemos em uma 
sociedade cada vez mais tecnológica, em que o problema nem sempre está na 
falta de informações, pois o computador tem, cada vez mais, o poder de 
processá-las, guardá-las ou atualizá-las. A questão está em encontrar, 
interpretar essas informações, na busca da solução de nossos problemas ou 
daquilo que temos vontade de saber. (MACEDO, 2005, p.17) 

 

 A perspectiva “procedimental” mostra a direção a ser dada para toda a Educação 

Básica1. A atual proposta curricular do Estado de São Paulo, por exemplo, reproduz na 

íntegra o texto relacionado às competências a serem desenvolvidas pelo aluno, desde a 

quinta série até o final do Ensino Médio (FINI, 2008). 
                                                           
1
 É curioso notar que Macedo (2005), ao buscar subsídios para sustentar a opção pelo construtivismo, 
fundamenta-se em questões cognitivas associadas a crianças e pré-adolescentes, freqüentadores do Ensino 
Fundamental, o único período obrigatório de formação escolar, e não no Ensino Médio, para o qual se 
volta o ENEM e espaço em que transparecem bem mais as preocupações sociais no indivíduo, até mesmo 
sob a perspectiva piagetiana. 



 Há obstáculos para a leitura de processos midiáticos sob o ponto de vista do 

construtivismo. Tais processos envolvem não apenas a percepção das características de 

cada suporte, mas ainda os traços tipificadores de suas mensagens, as perspectivas de 

recepção, as ações realizadas para a difusão de conteúdos2, os contextos de produção e 

de leitura, o jogo de pressões políticas e econômicas. Além de diversos, esses aspectos 

não são fixos: passam por rearranjos, em razão da mobilidade da produção e da 

expectativa dos sujeitos leitores. Os documentos de orientação oficial, por outro lado, 

estão centrados na idéia de avaliação e observam certo quantum de conhecimento acerca 

de cenários, códigos e processos, mais ou menos delimitáveis, desenvolvidos em 

currículos pré-concebidos, materializados num dado momento.  

 As competências e habilidades estabelecidas como prioritárias para a escola 

básica vão até o limite dos textos específicos em que se inscrevem as mensagens ou, 

quando muito, a quadros de conhecimentos3 já delineados no currículo formal, 

dificultando também em termos programáticos a leitura de processos midiáticos. As 

competências que se aproximariam do trabalho com a mídia são as seguintes: 

 
I.  Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica. 
II. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas. 
III. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-
problema. (INEP, 2002) 

 

 Os códigos midiáticos não se limitam à linguagem verbal e, na grande maioria 

dos veículos, a norma culta é apenas uma referência. Por outro lado, o funcionamento 

da mídia implica engendrar questões históricas e políticas não redutíveis aos limites de 

algumas semanas de aulas. As relações de causa e conseqüência entre a exploração do 

planeta pelo homem e o desequilíbrio ambiental mostram-se mais lineares e consensuais 

do que a sugestão de que o espectador tende à desinformação pela ação dos telejornais. 

Por fim, a seleção, organização e associação de dados e informações, em termos de 

                                                           
2 A difusão ocorre a partir de diferentes possibilidades havidas entre os MC: pela ação em rede; por 
influências diversas de uns agentes sobre outros; pela simples repercussão de eventos; por sobreposição 
da ação de um meio sobre outro; pela ação isolada etc.   
3 Por quadros de conhecimentos, tomamos, por exemplo, noções como aquelas relacionadas a cadeias 
alimentares, à economia de um município, estado ou país, ao contexto em que se inscreve uma obra 
literária (autor, contexto de produção do texto, gênero, filiação estética e assim por diante). 



relacionamento do estudante ou mesmo do professor com a mídia, servem mais à idéia 

de consumo do que propriamente ao processo de leitura. 

As habilidades correspondentes às competências preconizadas para a educação 

básica também mantêm certa distância de uma perspectiva de trabalho que envolva 

questões políticas e ideológicas. Entre as vinte e uma habilidades sugeridas, quatro 

delas poderiam voltar-se à leitura relacionada à mídia: 

 

. Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar marcas 
de variantes lingüísticas de natureza sociocultural, regional, de registro ou de 
estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal. 
. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza 
histórico-geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano, 
comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada 
interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 
. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu 
contexto histórico e geográfico. 
. Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-
geográfica, contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a 
importância dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. (INEP, 
2002) 

 
 

 A primeira das habilidades liga-se a operações de ordem estrutural com a 

linguagem verbal. As demais estão direcionadas ao ensino de geografia. Poderiam elas 

abarcar o universo da mídia, mas o fariam também de modo parcial.  

 O conhecimento, sob a perspectiva construtivista, mostra-se de maneira, se não 

acabada, ao menos estável. Pressupõe-se certa organicidade nos processos que se 

desenvolvem pelo e à volta do homem. No caso da análise midiática, por outro lado, 

existe a necessidade de abordagem ideológica dos textos: há o traço da política, das 

tensões inerentes às diversas percepções acerca dos papéis exercidos pelos meios de 

comunicação; as individualidades; e as relações coletivas que de algum modo 

interferem na recepção. Essa análise mostra-se, portanto, instável diante dos conteúdos 

vistos sob o prisma construtivista, que aborda a ruptura (ou a percepção do novo) a 

partir de um ângulo que diminui o papel do conflito (MIRANDA, 1995). Na atualização 

para o ENEM do processo de aprendizagem a partir de Piaget, Macedo explicita esse 

caráter funcional do percurso de solução das situações-problema que marcam a 

avaliação do Ensino Médio:    

 
‘Uma boa situação-problema, como técnica de avaliação e como concepção 
de aprendizagem, portanto, deve compor um sistema, ao mesmo tempo, 
fechado (como um ciclo) e aberto. Fechado como ciclo no sentido de que 
convida o aluno a percorrer o seguinte percurso no contexto de cada questão: 
1) alteração, 2) perturbação, 3) regulação e 4) tomada de decisão (ou formas 



de compensação). Aberto, no sentido de que propõe trocas ou elementos de 
reflexão que transcendem os limites da prova e ilustram, ainda que como 
fragmentos ou lampejos, algo que será sempre maior e mais importante do 
que as circunstâncias de uma prova, com todos os seus limites e com toda a 
precariedade de sua realização.’ (2005, p.32) 

 

 Além da ideologia, os traços sensoriais e emotivos inerentes à produção 

midiática também parecem escapar da abordagem pedagógica predominante. Associada 

ao consumo imediato, grande parte dos MC explora de forma intensa a componente 

sensorial, que deixa de se ligar apenas ao aspecto físico dos suportes, para tornar-se 

instrumento que interfere e modifica a significação das mensagens. A plasticidade e a 

dinâmica da disposição das informações estão entre os elementos que pretendem atrair o 

leitor e também conduzem a sua percepção. No jornal impresso ou no portal, a 

disposição do título em determino lugar já configura, por si, elemento hierarquizador. 

Do mesmo modo, a sugestão voltada a despertar a emoção no leitor atravessa grande 

parte da produção midiática, tal como veremos mais adiante.  

      Nos tópicos seguintes, identificamos aspectos que podem auxiliar no desenho 

metodológico para a abordagem da mídia na escola. Tais considerações não se rendem 

ao pragmatismo das orientações pedagógicas oficiais, mas levam em conta a cultura 

escolar existente e não a idéia de que é preciso adequar a escola à cultura midiática, 

como preconizam diversos autores, a exemplo de Soares (1995), um dos principais 

pesquisadores dessa área no Brasil. Note-se como aquele autor define o 

educomunicador, ou o responsável pela mediação entre os MC e os estudantes:  

 
...um agente cultural com conhecimentos suficientes no campo da educação e 
com manejo profundo das teorias, linguagens e técnicas da comunicação. 
Sobretudo, um profissional com capacidade de criação, para dar vida e 
sentido aos recursos colocados pela civilização a serviço de toda a 
humanidade. Trata-se de um verdadeiro gestor de processos 
comunicacionais: faz nascer e gerencia projetos e produtos na área da 
comunicação nos espaços do ensino formal e não formal. (1995, p.44-5)   
 

 De acordo com a proposta, o educomunicador não precisa ser necessariamente 

um professor, tampouco a educomunicação precisa dar-se no meio escolar.    

 

 

Pressupostos para a leitura da mídia no cenário escolar 

 



Um primeiro pressuposto diz respeito à ênfase na palavra como instrumento de 

explicação e de síntese, em lugar da seleção e do armazenamento de informações, 

materializada pela Wikipédia (não é mais necessário o exercício de sistematização e de 

memorização de informações, mas saber onde encontrá-las), ou então da síntese por 

meio de recursos audiovisuais (comum, por exemplo, na cultura de documentários que 

atravessa canais públicos e privados de televisão).  

Na pedagogia construtivista ou na proposta histórico-cultural, duas das 

principais tendências pedagógicas presentes no cenário brasileiro, a finalidade da 

educação formal está no domínio de linguagens, com destaque para a linguagem verbal 

e a matemática. Assim, mesmo no trabalho com a mídia, cujas soluções envolvem 

múltiplas estratégias, com predomínio da sensação sobre a razão, um dos principais 

objetivos da atividade pedagógica é a tradução dos fenômenos ligados à vida em 

linguagem verbal - atividade análoga à que propõe Christian Metz para a análise da 

imagem: 

 

A língua faz muito mais do que transcodificar a visão [...] ela a acompanha 
em permanência, ela é sua glosa contínua, ela a explica, ela a explicita, e no 
limite, ela lhe dá autenticidade. Falar da imagem é na realidade falar a 
imagem, não essencialmente uma transcodificação mas uma compreensão, 
uma ressocialização da qual essa transcodificação é a ocasião. A nominação 
define a percepção tanto quanto ela a traduz. (1977)  

  

A mediação, com o uso da palavra, implica outros pressupostos. Como tratar 

características de ordem sensorial e emotiva, portanto subjetivas, tão determinantes no 

universo midiático? Boa parte da experiência midiática é individual e pouco 

compartilhada, mas é possível tornar claros expedientes deliberados ou não propostos 

pelos MC para incitar a experiência sensorial e emotiva: 

 

cores: discretas em telejornais ou nos jornais impressos de maior prestígio e mais insinuantes 
nos jornais populares; provocantes nos sítios de informação, que precisam de múltiplos 
estímulos para “segurar” o leitor. 
  
projeto gráfico: inclui a disposição dos elementos na página ou na tela; a proposta de equilíbrio 
entre texto verbal e texto imagético, o perfil do traço utilizado para as ilustrações; a relação 
entre a mancha de tinta e os espaços em branco. 
 
sons: diz respeito, por exemplo, à trilha sonora que busca revestir determinada mensagem de 
seriedade, dinamismo, emoção, glória etc. Telejornais de maior prestígio tomam o glamour de 
instrumentos clássicos somados aos sons produzidos por sintetizadores. Sobressaem-se sons de 
teclados, violinos e de instrumentos de sopro.  



 
movimento: trata-se da relação estabelecida entre os elementos na tela do computador ou da 
televisão. As imagens que se sucedem no sítio de informação ou a dinâmica imposta à sucessão 
de imagens no telejornal podem ser decisivas para prender a atenção do leitor. Por outro lado, 
observam-se também os gestos de apresentadores, de repórteres, de personagens. Um 
entrevistado levado ao ar para explicar-se sobre eventual problema no qual ele está envolvido 
tende a ser mostrado de maneira a ressaltar sua insegurança (o olhar fugidio, a voz titubeante, a 
postura esquiva). 
 
códigos culturais: vestimenta e posturas determinadas, por exemplo, conferem sobriedade ao 
cenário, reforçando a impressão de que se está veiculando informação com isenção. 
Comentaristas sobre economia têm que conciliar segurança, seriedade e certa informalidade 
para convencer o espectador (distensos em demasia, correm o risco de não serem levados a 
sério; com expressão de tensão, podem indicar tempestades na área econômica). 
 
narração: embora os textos noticiosos sejam compostos a partir de técnica própria, o 
expediente de contar histórias permanece: a objetividade da notícia é matizada por títulos 
contundentes, por fotografias ricas em detalhes, por apresentadores (no caso do telejornal e de 
portais), pela própria sucessão de informações sobre um mesmo tema. 
 

 
onipresença: mais do que contar histórias, o informativo torna-se testemunha delas. Mais do 
que os relatos verbais, as imagens reforçam a verossimilhança da história narrada. O suporte de 
informação midiático tem ainda outro papel: criar outro ponto de partida das informações (o 
próprio jornal, telejornal ou portal), diferente da origem da informação.  
 
tensão: além da opção fácil por temas apelativos, que provocam a reação passional por parte do 
leitor,  intensifica-se o presente, trazendo-se relatos quase simultâneos aos respectivos fatos, e 
que podem ser revisados em questão de minutos. Além disso, o leitor vê-se diante de notícias 
ora mais ‘suaves’, ora mais ‘graves’: equilibram-se temas com destaque negativo e positivo, 
denúncias em diversas áreas e notícias muitas vezes dispensáveis, mas impressionantes. Evita-se 
o acúmulo de tensão negativa: a receita de bolo aparece ao lado da tragédia humanitária.  
 
oposição: as matérias jornalísticas procuram firmar o confronto entre bem e  mal, justo e 
injusto, certo e errado, entre outros tantos. Percebe-se uma nítida redução: a vida deixa de ser 
um processo para ser tomada a partir de fatos e, sobretudo, daqueles que destoam. Essa 
dinâmica acaba por contrapor o quadro desviante ao quadro supostamente aceitável. 
 

idealização: em lugar de um mundo caótico, complexo e em muito imprevisível, os 
informativos tendem a inscrever o fato noticioso dentro de um todo organizado, em que grupos 
e instituições funcionam plenamente e se relacionam umas com as outras. Por esse ângulo, 
notícia passa a ser o episódio que desestabiliza a ‘normalidade’ e daí o chamamento de diversas 
instituições, de forma aberta ou implícita, quando ocorre algo fora do comum.  
   
tipificação: é mais fácil ‘materializar’ um escândalo creditando-o a indivíduos determinados do 
que tratar das responsabilidades estruturais ou mesmo conjunturais que levam ao problema. 
Assim, desde a preparação da notícia, os dados convergem para unidades mínimas de sentido. 
Apresentador e repórteres, ao escolherem o modo de focalizar um assunto e ao selecionarem os 
elementos que serão mostrados, põem-se num caminho didático o suficiente para reduzir 
problemas a aspectos determinados e, muitas vezes, parciais.  
 

 



Outro pressuposto é a sugestão de que a leitura de meios e mensagens midiáticas 

significa, de algum modo, a reelaboração permanente de uma macro-narrativa que 

associa os objetos de leitura a uma perspectiva política de entendimento do mundo. A 

questão da metanarrativa, ou da proposição de explicações totalizadoras para a História 

está presente no plano discursivo da escola. Norteado desde os ideais iluministas, como 

a crença na missão civilizatória da escola e, ao longo do século 20, a partir da sociologia 

clássica, do funcionalismo4 ou dos estudiosos das várias tendências relativas aos 

currículos, o ideário escolar constituiu-se como uma “grande narrativa”: a passagem dos 

jovens pela instituição escolar esteve ligada às idéias de construção da civilização, da 

identidade nacional, de modernidade e progresso, de sistema ou todo organizado, de 

trabalho (como motor de desenvolvimento, de mudança de status social, bem como de 

divisor social – em classes, por exemplo), de Estado-nação (com a identificação de 

características de uma cultura comum). À escola coube a responsabilidade de integrar as 

gerações iniciantes, compondo um mundo articulado e possível de ser explicado como 

conjunto orgânico, a partir dos subsídios (nem sempre de convivência pacífica) da 

política, da religião, da razão, da ciência. A própria noção de escola faz parte da 

narrativa inspirada no Iluminismo, independentemente das motivações que a 

ampararam: a constituição de estados laicos, a consolidação de sociedades liberais, o 

desenvolvimento de identidades nacionais, a idéia de progresso etc. 

Em lugar de um terreno virtual, individual e em constante mudança, graças à 

evolução tecnológica, uma explicação política que procure abarcar, de maneira 

dialética, mas integradora, os conflitos cotidianos. Os termos dessa macro-narrativa 

podem parecer, para alguns, problemáticos, tendo em vista a precária formação de 

grande parte do magistério, no entanto: a) textos de imprensa aproximariam professores 

e alunos de temas sociais relevantes, auxiliando na escola no esforço de conscientização 

e na percepção das representações construídas sobre a realidade; b) a imprensa ajuda a 

materializar e hierarquizar o cotidiano, numa ordem questionável sob diversos ângulos, 

porém suscetível ao debate; c) os suportes de imprensa também são uma das principais 

vitrines da arena política; ao participar dela, como leitora, como produtora de textos, 

como crítica de conteúdos ou posições, a escola situa-se nessa arena política e tenta 

participar dessa arena; d) o texto constitucional e a Lei de Diretrizes e Bases da 

                                                           
4 Em suas relações com várias das tendências ligadas ao escolanovismo.  



Educação Nacional tomam como prioridade da escola a “formação para a cidadania”, 

responsabilizando-a por situar os jovens no mundo social e do trabalho.   

Numa escala crescente de complexidade, depois dos aspectos sensoriais e 

emotivos, o trabalho pedagógico deve priorizar elementos estruturais e políticos dos 

suportes e textos midiáticos:  

 

Plano narrativo: refere-se aos elementos dos planos descritivo e narrativo do conjunto 

do texto (imagens, texto verbal, outras ilustrações e as combinações entre eles). Trata-se 

da decodificação da informação do ponto de vista denotativo, algo possível porque a 

informação contém elementos que fazem parte da experiência do leitor. Este nível pode 

ser desmembrado em domínios específicos: 

 

a) domínio formal: pressupõe o domínio mínimo de estratégias de ordem técnica que 
possibilitam o acesso aos objetos de leitura. Trata-se do entendimento quanto à 
organização dos conteúdos em um jornal (a relação entre texto e imagem, por exemplo); 
a identificação do nome do repórter ou do lugar onde determinada reportagem está 
sendo ambientada (informações muitas vezes colocadas na tela e não mencionadas pelo 
apresentador); o domínio de ícones que permitem a exploração do ciberespaço5, bem 
como a diferenciação entre os elementos de determinada matéria, os links e a 
publicidade que a emoldura. Enfim, nesse plano, o leitor sabe localizar-se e locomover-
se pela narrativa ou pelas narrativas que se colocam nos suportes de informação; 
 

b) domínio verbal: pressupõe familiaridade com a linguagem utilizada, com o gênero e 
com o assunto tratado; 
 

c) domínio imagético: significa o reconhecimento dos elementos presentes numa 
determinada imagem, para torná-la legível e associá-la aos demais elementos que 
compõem a narrativa que está sendo mostrada. 

 

Numa notícia relativa a uma operação da polícia no Rio de Janeiro em busca de 

traficantes, a leitura nesse nível implica reconhecer, na fala do apresentador e na 

seqüência de imagens da invasão: a correria; as portas de casas e de estabelecimentos 

comerciais sendo fechadas de forma desesperada; os gritos e expressões de tensão; o 

som de disparos; os policiais paramentados e com postura de ataque. Também haveria 

traficantes armados e mascarados (nem sempre há imagens de traficantes, mas se um 

                                                           
5 O domínio na área de informática não se restringe a elementos operatórios, como conhecer comandos 
específicos para uma ou outra tarefa, mas engloba o domínio de códigos mais complexos. Estes, por sua 
vez, empregam a linguagem verbal, mas imbricada ou secundarizada por elementos de outras áreas, como 
a matemática. Há códigos às vezes facilmente operáveis, porém inacessíveis para a maioria das pessoas: 
uma pessoa não alfabetizada é capaz de fazer operação em terminal eletrônico de banco, mas o domínio 
dos códigos que permitem a viabilização de tais operações é ainda altamente restrito.  
 



traficante fosse visto, tenderia a mostrar-se daquela maneira). No jornal impresso ou na 

internet, implicaria a compreensão do texto verbal e da imagem ou das imagens que 

acompanham a matéria escrita. 

 

Plano argumentativo: compreende a observação de significações secundárias, 

convencionadas por questões editoriais, contextuais ou históricas. O texto ou o suporte 

passa a ser lido em plano que vai além da paráfrase ou do “horizonte mínimo”, como 

diz Marcuschi (1996) – algo que acontece no plano narrativo. O nível argumentativo 

demanda conhecimento cultural mais especializado.  

 
a) domínio formal: implica, por exemplo, saber identificar a divisão do jornal em cadernos 

e as formas de hierarquizar as informações (diferenças entre manchete e títulos, a 
gradação de valor entre os títulos, pelo tamanho da letra, pela disposição na página, pelo 
assunto). No telejornal, compreende a observação da linha narrativa, isto é, como se dá 
o encadeamento das matérias, o papel mais descritivo ou mais opinativo do 
apresentador. Na internet, significa distinguir as matérias jornalísticas das matérias de 
mero entretenimento ou propaganda (muitas vezes do próprio veículo ou de parceiros); 
 

b) domínio verbal: o leitor consegue compreender, mesmo em meio à linguagem 
pretensamente objetiva, o posicionamento do veículo divulgador, a partir da ênfase, da 
seleção de argumentos, de citações ou entrevistas, da omissão de informações. O 
domínio mais apurado de convenções textuais permite ao leitor organizar o sentido do 
texto jornalístico a partir do título, dos primeiros parágrafos; 
 

c) domínio imagético: a imagem ou o conjunto de imagens passa a ter significação que vai 
além da complementação do texto verbal. O leitor sabe o peso da informação dada pela 
fotografia, por exemplo: se ela informa menos ou mais do que a fala do apresentador ou 
o texto da notícia impressa. Na internet, em procedimento comum também a outros 
suportes, a seleção das imagens serve não às respectivas notícias, mas também para 
atrair o leitor, a partir da cena inusitada, comovente, risível ou de entretenimento (caso 
de celebridades da televisão ou do cinema justapostas a matérias de economia, por 
exemplo).  

 

Em relação à notícia sobre a operação contra os traficantes, compreender a 

matéria no nível argumentativo implica, na televisão, observar que as imagens 

selecionadas, quase sempre sugestivas da tensão, do terror e da ação repressiva, tendem 

a perpetuar ciclo vicioso que insiste na idéia do medo e da supressão das liberdades, e 

não nos excessos de ambos os lados e na possível reflexão sobre a situação havida ali: 

ouve-se o comandante militar e os civis (amedrontados) em lugar do especialista ou o 

líder de bairro. A sintaxe de imagens de confronto, incluindo a postura do apresentador, 

tende a ser a mesma para a notícia do Rio de Janeiro e para o conflito entre Israel e os 

palestinos.   



Plano discursivo: o leitor entra no âmbito dos discursos históricos. Neste plano, 

afloram os valores simbólicos, fundamentalmente ideológicos, que, embora expressos 

sob diversos formatos, mostram alguma articulação, revelando não apenas a posição do 

veículo (como o plano argumentativo permite ver), mas de um grupo ou camada social. 

 

a) domínio formal: trata-se dos hipertextos constituídos pelo jornal, pelo telejornal, pelos 
sítios de imprensa na internet, acrescidos de textos verbais ou não verbais que fazem 
parte do contexto da leitura, num dado momento. Individualmente ou somados, esses 
hipertextos são finitos (MARCUSCHI, 2007) e, portanto, podem ser equacionáveis, na 
leitura6. O acesso seletivo a links para se chegar a um tema específico parece, no 
entanto, não ser tão simples: há que se buscar uma ordem determinada para os links, o 
que exige disciplina para a leitura linear7. O domínio sobre a extensão do hipertexto 
utilizado pelo leitor, por outro lado, mostra-se como opção deliberada, conseqüência de 
outras atitudes do leitor;  
 

b) domínio verbal: implica compreender as características do discurso político 
representado pelos meios de comunicação. O leitor é capaz de associar determinada 
notícia: a) ao suporte que a contém, identificando o assunto, o tratamento, a extensão 
etc., a partir do perfil daquele meio; b) à agenda midiática e ao cenário de produção de 
imprensa no país; c) às instituições políticas que interferem nos rumos daquela área; d) 
à possibilidade de mobilização individual ou coletiva, a fim de interferir nesses rumos. 
Enfim, a leitura é marcada por associações e reflexão sobre aspectos que extrapolam o 
universo do texto, e mostra um leitor capaz de avaliação do suporte e dos cenários 
diversos vinculados à notícia. No entanto, a leitura aqui está vulnerável ao que 
Marcuschi (1996) chama de “horizonte problemático”, em que o leitor faz extrapolações 
idiossincráticas, podendo fugir dos limites do texto. Em lugar de tomar como referência 
as questões propostas pelo texto e pelo contexto sob análise, o leitor passa a fazer 
considerações que se pautam por crenças pré-concebidas, como as de ordem religiosa e 
político-partidária; 
 

c) domínio imagético: tornam-se visíveis os arquétipos e os estereótipos, os “equivalentes 
visuais” das figuras de linguagem e ainda as tomadas de posição dos informativos - 
expedientes constituídos a partir das imagens. A notação da oposição entre o bem e o 
mal, no confronto entre policiais e traficantes, com a sempre afirmativa posição oficial 
da polícia e a também recorrente indefinição da imagem dos marginais é um traço nesse 
nível. A expressão de susto observada no rosto da criança, levada de forma apressada e 
afobada, pela mãe, em meio aos os estampidos das armas, pode ser vista como 
metonímia dessa chaga da vida urbana, mas também sugere um tipo de abordagem 
pouco reflexiva: prefere-se o medo ao enfrentamento crítico do problema. A imagem do 
apresentador, com sobrancelhas e lábios franzidos, no início e no final da mesma 
reportagem, é um sinal de descontentamento (dele próprio, do veículo de informação) 
em relação à situação em si e à letargia dos poderes públicos. Por si, essa é uma tomada 
de posição, ainda que o texto verbal esteja limitado à informação “objetiva”. No 
entanto, a mesma expressão, tantas vezes repetida (em casos como o do confronto, 
como em outros), soa como um permanente jogo de cena. 

                                                           
6
 O jornal impresso tem um limite de páginas. O telejornal, um tempo de duração. A internet tem o tempo 
que o leitor dedica à pesquisa na rede (os demais suportes também têm a cronologia como um fator que 
delimita a extensão do hipertexto). 
7Rowlands (2008) e Nielsen (2006), entre outros autores, de diferentes maneiras apontam para a 
precariedade da leitura na tela, caracterizada comumente por abordagem superficial e restrita dos objetos 
de pesquisa. 



 

Quando uma autoridade governamental profere discurso em cadeia nacional de 

rádio e televisão ou então convoca entrevista coletiva, para tranqüilizar a população 

sobre a economia do país (insiste-se no argumento de que não há motivos que 

justifiquem a “corrida para o banco”), de maneira geral, as pessoas costumam fazer o 

contrário: “correm para os bancos”, para tirar seu dinheiro de lá. Ir à televisão, em 

ocasiões excepcionais, para tentar acalmar os poupadores, passou a ser uma cena 

simbólica de que a economia está no fundo do poço.    

 

 
Os aspectos sensoriais e emocionais, fundamentais para estimular a continuidade 

da leitura entre jovens leitores, ganham contornos próprios a cada leitor e esses 

processos pouco dependem da escola, podendo ser delineados apenas em parte, tal como 

o mencionamos há pouco. Já o aprimoramento da leitura de aspectos estruturais do 

discurso jornalístico demanda distanciamento e a ação de um terceiro, no caso, um 

professor. Existe ainda a necessidade de ‘cortes’ no fluxo de informação, algo que vai 

de encontro à idéia de percepção global, tão cara à área de Comunicação, desde 

McLuhan. O exercício de ler a postura de um apresentador pode ser feito de maneira 

desvinculada daquilo que ele está reportando, embora um leitor mais maduro faça essa 

leitura de maneira integrada.   

Parece certo que a fugacidade da relação entre o leitor e o texto ou hipertexto é 

um problema: o leitor pode observar vagamente determinado suporte, passar para outro, 

e levar sua impressão inicial ao esquecimento ou a outras impressões, inspiradas por 

outro suporte, pelo companheiro ao lado, por um episódio ocorrido com o leitor no final 

de semana. A imprevisibilidade é enorme, mas cabe à escola tomar essa impressão, 

mesmo fugidia, colocando-a sob o leito de uma narrativa sobre a mídia. Ainda que sob o 

risco evidente de se promover um discurso parcial e redutor, é bom lembrar que, para 

gerações inteiras, a escola terá sido a única instituição pública capaz de oferecer a 

possibilidade de se ler os suportes e textos midiáticos sob ponto de vista mais 

distanciado, menos imediatista, menos fragmentado e talvez diferente da perspectiva 

dos produtores da informação.  
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