
MATERIALIDADE DO TEXTO E  PERCEPÇÃO  DE
EFEITOS DE SENTIDO EM SITUAÇÃO DE

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Glória Dias Soares VITORINO (UnilesteMG)

Introdução: A compreensão de fatores determinantes no processo de constituição do
sentido, considerando-se a conjunção sujeito/língua/história/ideologia tem sido  um
ponto de  destaque  para a compreensão das  relações do sujeito com a significação
com base em reflexões que, fundamentalmente, tem o discurso como objeto de estudo. 
Essa dimensão nos interessa justamente porque provoca debates acirrados por parte de
muitos pesquisadores, dentro de um campo de pesquisa  denominado  Análise do
Discurso. Trata-se de reflexões que podem contribuir para a compreensão dos
processos de constituição do sentido, tais como as que abrangem a articulação
sujeito/objeto do saber/poder/identidade. Objetivo: Investigar a percepção do sentido
por sujeitos-leitores-professores em processo inicial de formação,  a partir da leitura de
diferentes gêneros do discurso, de modo a compreender como esses sujeitos são
movidos pela especificidade dos títulos dos textos, estabelecendo (ou não) uma
correlação imediata título-gênero.  Metodologia: A coleta de dados ocorreu, em três
etapas, em turmas de graduandos  de Letras cujos alunos cursavam diferentes períodos
do curso. Essa escolha se deveu ao fato de o professor-pesquisador acreditar que,
embora não se trate propriamente de um estudo de natureza longitudinal, o fato de
esses sujeitos terem a oportunidade de novas reflexões teóricas relativas ao processo de
atribuição de sentido a um dado texto, poderia interferir nos dados obtidos, que eram,
inicialmente,de caráter diagnóstico.  Nas demais etapas da coleta, as atividades foram
sendo realizadas na medida em que  discussões  práticas eram apresentadas em classe.
Resultados: Nos registros relativos às propostas de leitura, evidenciaram-se várias
dimensões da linguagem constitutivas do sentido.  Os sujeitos-leitores explicitaram as
categorias solicitadas no formulário da  proposta de leitura, preenchendo as lacunas
deixadas em aberto pelo professor-pesquisador. Mas, nos registros, não se valeram,
efetivamente, desses dados para evidenciar compreensão dos mecanismos de produção
do sentido. Para a maioria dos sujeitos-pesquisados, os textos têm caráter descritivo,
argumentativo ou narrativo.  Referências a tipologias heterogêneas também ocorreram,
embora pouco significativas.Para esse resultado, pode ter contribuído o fato de que, no
comando de leitura II, solicitou-se menção à estratégia textual “dominante”. 
Observou-se que os sujeitos-leitores tendem a estabelecer uma correlação imediata
título / gênero.  Já a oferta de informações teóricas mais pontuais  a propósito de
algumas faces do fenômeno dialógico, embora detalhadas e sugestivas, não atuaram
como elementos condicionadores dos registros de leitura.  No que se refere à figura do
alocutário, houve grande variação e até mesmo impropriedades. Quanto a conteúdo,
priorizaram-se as informações básicas, a exemplo de dados mais evidenciados na
“superfície” dos textos.  Conclusão: Os estudos realizados ressaltaram a necessidade
de se atentar para uma reflexão mais ampla sobre a constituição dos processos de
significação. Por um lado, porque retomam categorias essenciais para a compreensão
da relação interativa locutor/alocutário/gênero do discurso. Por outro, porque faz
emergir dimensões interdependentes da linguagem na constituição do sentido.

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Sujeito-leitor. Sentido. 
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