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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar as atividades de leitura presentes nos materiais 

didáticos (MD) do Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar II (GESTAR II), 

distribuídos pela Secretaria da Educação da Bahia, de modo a verificar o que cada tipologia 

de pergunta significa para o desenvolvimento da competência leitora dos estudantes. Para 

tanto, tem-se como fundamentação teórica a Linguística Textual (LT), sobretudo as fases 

sociocognitivo-interacionista (KOCH, 2009) e bakhtiniana (ALVAREZ; HEINE, 2012; 

HEINE, 2015). A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo como procedimentos 

metodológicos a contextualização do livro didático (LD) na escola, de modo a destacar em 

que período entrou em maior evidência, a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de língua portuguesa (LP) e do Guia Geral do GESTAR II (BRASIL, 2010), sendo que 

este último se fundamenta em tal documento oficial. Depois disso, tendo em vista Marcuschi 

(1996, 2005, 2008), Alvarez et al. (2014) e Neiva (2015), procede-se com a classificação das 

perguntas relativas aos textos em tipologias e a seleção das que tiveram um maior número de 

ocorrência para a descrição, sendo esses os pontos centrais da pesquisa. Observou-se que as 

questões que podem ser consideradas de compreensão textual, como as inferenciais e as 

críticas, ficaram um pouco acima da metade do total de ocorrências, o que é um valor 

razoável, embora se diga, no Guia Geral, que a centralidade do programa na disciplina de LP 

seja o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e produção de textos. 

Dessa forma, as demais perguntas tiveram quase a metade do número geral de ocorrências. 

Todavia, tais perguntas não podem ser consideradas de compreensão textual, o que não 

implica, necessariamente, negar algum grau de importância delas para a formação dos 

estudantes. Além disso, constatou-se que em certas circunstâncias o texto é concebido como 

um código linguístico apenas, visto que não o tratam como verbo-visual, bem como cobram 

extrações de informações de sua superfície através de uma porcentagem considerável de 

perguntas de cópia. Além dessa tipologia, a classificada como pessoal apareceu de forma 

bastante notória ao longo da análise, a qual admite respostas sem base no texto lido. Outra 

questão refere-se às atividades classificadas como intencionais, as quais tornam a 

compreensão como uma descoberta da intenção do autor, desconsiderando os conhecimentos 

prévios do leitor. Além do mais, perguntas que exploram de algum modo questões ligadas à 

língua falada, só tiveram um número muito pequeno de ocorrências no geral, o que dá indícios 

de que essa modalidade da língua foi pouco explorada pelos MD. Diante dessas 

considerações, nota-se que os MD do GESTAR II de LP precisam avançar em relação ao 

estudo do texto, a fim de consolidar com mais ênfase o seu objetivo geral mencionado e trazer 

novas contribuições oferecidas pela LT para a análise textual em sala de aula.  

Palavras-chave: Leitura. Material didático. Linguística Textual. Compreensão. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to investigate the reading activities presents in Teaching Materials 

(Materiais Didáticos – (MD) of the Program of Management of the School Learning II 

(GESTAR II),distributed by Secretaria de Educação da Bahia in order to verify what each 

question typology means for the development of the reading students’ competence. In order to 

do so, we have as theoretical foundation the Textual Linguistics (TL), especially the 

sociocognitive-interactionist (KOCH, 2009) and Bakhtinian (ALVAREZ; HEINE, 2012; 

HEINE, 2015) phases. The research is of a qualitative nature, having as methodological 

procedures the contextualization of the MD in the school, in order to highlight in what period 

the evidence of the Portuguese National Curricular Parameters (NCP) and the General 

GESTAR II (BRAZIL, 2010), the latter being based on such official document. After that, 

according to Marcuschi (1996, 2005, 2008), Alvarez et al. (2014) and Neiva (2015), we 

proceed to classify the questions related to texts in typologies and the selection of those that 

had a greater number of occurrence for description, being these the central points of the 

research. It was observed that questions that can be considered textual comprehension, such as 

inferential and critical, were slightly above half the total number of occurrences, which is a 

reasonable value, although it was said that, in the General Guide, the centrality of program in 

the discipline of LP has to be the development skills of understanding, interpretation and 

production of texts. In this way, the other questions had almost half of the general number of 

occurrences. However, such questions cannot be considered textual comprehension, which 

does not necessarily imply denying some degree of importance to the students' training. In 

addition, it has been found that in certain circumstances the text is conceived as a linguistic 

code only, since it is not treated as a verbal-visual or merely extracts information from its 

surface through copy questions. Besides to this typology, the classification classified as 

personal appeared quite noticeably throughout the analysis, which admits answers based on 

the text read. Another question concerns the activities classified as intentional, which make 

the understanding as a discovery of the author’s intentions, disregarding the reader's prior 

knowledge. Moreover, questions that explore language issues in some way, only had fewer 

occurrences in general, which gives indications that this modality of the language was little 

explored by MD. In view of these considerations, it should be noted that the PL of GESTAR 

II in LD need to advance in relation to the study of the text, in order to emphasize its 

mentioned general objective and to bring new contributions offered by TL for the textual 

analysis in the classroom. 

Keywords: Reading. Teaching Materials. Textual Linguistics. Comprehension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido do espaço que os livros didáticos ocuparam e ocupam nos últimos tempos nas 

escolas brasileiras, de modo que sua presença parece ser inevitável e inquestionável. Todavia, 

há livros cuja qualidade é duvidosa. Dessa forma, o professor não pode deixar de olhá-los 

com uma visão crítica, visto que, nas palavras de D`Avila (2013, p. 165), “O uso massivo e 

acrítico desse material em sala de aula, longe de constituir-se em apoio didático ao professor, 

representa um sério risco à sua autonomia pedagógica”. Diante disso, “[...] mesmo o manual 

didático de má qualidade, se utilizado crítica e criativamente como referência, dentre outras, 

no trabalho pedagógico, poderia ser um aliado no processo didático. Mas, não é infelizmente 

o que se vê nas escolas” (D’ AVILA, p. 165).   

Diante da necessidade dessa postura do profissional de educação frente ao livro 

didático, ele não pode deixar de fazer uma análise crítica das atividades propostas nesses 

livros antes de encaminhá-las para seus alunos. Sendo assim, precisa decidir se vai usá-las 

exatamente como estão no livro didático ou se vai modificá-las, bem como se vai descartá-las. 

Isso daria a autonomia mencionada, de modo a colocá-lo como principal agente do processo 

de ensino-aprendizagem de língua materna.  

Desde seu surgimento na década de 60, a Linguística Textual (doravante LT) passou 

por uma série de mudanças no que se refere às concepções de texto, surgidas em contextos 

históricos diferentes. Isso revela a evolução pela qual ela vem passando, conforme se pode 

notar a partir do estudo dos momentos das análises transfrásticas, das gramáticas de texto, das 

teorias do texto, bem como das abordagens sociocognitivo-interacionista e bakhtiniana. Tendo 

em vista essas contribuições, o livro didático deve considerá-las para pensar a compreensão 

textual, não parando nas primeiras fases, mas atento às mudanças para o aperfeiçoamento do 

ensino da leitura, as quais levam em conta o texto nas dimensões social, histórica e ideológica 

para o processo de produção de sentido (SALES, 2016). 

Pensando na relevância das atividades de compreensão textual de livros didáticos, 

Marcuschi (1996) aponta, por exemplo, após uma análise de sete exemplares de língua 

portuguesa da 1ª a 7ª séries, para a necessidade de se avançar no sentido de que o texto não 

pode ser visto como um produto acabado, mas como um processo através do qual o leitor 

movimenta uma série de conhecimentos para compreendê-lo. Esse autor concluiu que boa 

parte das questões sobre o texto não era de “estudo do texto” ou de “compreensão textual”, 
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conforme os livros chamavam, mas, sobretudo, de copiação de informações na superfície 

textual.  

Nota-se que a pesquisa citada foi realizada antes da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), o qual pode ser considerado como uma espécie de “divisor de 

águas” para o ensino-aprendizagem de língua materna. Tal documento apresenta uma 

concepção interacionista de língua e, por conta disso, preconiza que o texto deve ser o centro 

das aulas de língua portuguesa, pois as pessoas interagem socialmente por meio dele. Com 

base nisso, apresenta encaminhamentos para a construção de um currículo escolar mais 

contributivo para a vida dos estudantes, sobretudo no que diz respeito à leitura e à escrita. 

Numa pesquisa depois da publicação dos PCN e visando também a compreensão 

textual, Heine (2012) mostra, através de uma coleção analisada da 5ª a 8ª séries, que ainda há 

de forma significativa exercícios que cobram dos alunos meras extrações de informações 

presentes na superfície textual, embora se tenha notado melhoria em relação ao resultado 

encontrado na pesquisa de Marcuschi (1996), o que remete a ideia de que vêm havendo 

melhorias em alguns livros didáticos, apesar de tímidas ainda. Isso contribui para se concluir 

que, embora certos livros didáticos passem pelos critérios do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), eles continuam conservadores de forma nítida em relação à natureza das 

perguntas destinadas à compreensão textual. 

Diante dessas observações, é pertinente investigar também como materiais didáticos 

trabalham a compreensão textual. Será que fazem de fato um trabalho de leitura consistente? 

Ou cobram a extração de informações da superfície textual? Para tanto, além da “Introdução” 

e das “Considerações finais”, esta pesquisa tem as seguintes partes: “Considerações sobre a 

Linguística Textual”, “Aspectos metodológicos” e “Análise dos dados”. 

No referencial teórico, pretende-se fazer uma trajetória histórica da LT, de forma a 

contemplar seu surgimento e suas respectivas fases, destacando a perspectiva sociocognitivo-

interacionista, mas, sobretudo, a bakhtiniana. Por ser o foco teórico desta pesquisa, serão 

feitas observações sobre Bakhtin e seu Círculo, enfatizando os intelectuais com maior 

notoriedade e seus principais interesses de estudo, bem como alguns traços biográficos. 

Depois disso, serão discutidas suas contribuições para os estudos textuais (BARROS, 2005, 

2007; BAKHTIN, 2010, 2012) para o entendimento das razões de uma nova proposta para a 

LT, a qual não se consolidou ainda nos estudos textuais. Certamente para tal entendimento, 

serão apresentados também alguns conceitos fundamentais, tais como dialogismo, gêneros do 

discurso, sujeito, ideologia e o conceito de texto proposto por Heine (2012, 2015) para esse 

momento da LT no século XXI. 
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Logo em seguida, serão apresentados os procedimentos metodológicos desta pesquisa, 

de forma a apresentar o objetivo geral e os específicos, bem como apresentação dos livros do 

Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar II (GESTAR II) e a delimitação dos cadernos 

para a leitura dos textos e análise das atividades de compreensão, as quais constituem o 

corpus desta pesquisa, além das justificativas pelas quais se fez tais escolhas. Posteriormente, 

serão apresentados o modelo e as técnicas de observação, tendo em vista Marcuschi (1996, 

2005, 2008), Alvarez et al. (2014) e Neiva (2015) para a classificação de perguntas em 

tipologias e prosseguir com a descrição de algumas delas.  

Por fim, no capítulo de “Análise dos dados”, serão feitas considerações sobre o livro 

didático de língua portuguesa, de modo a evidenciar em que período da história escolar ele 

passou a ter um lugar de maior evidência e as mudanças pelas quais passou no decorrer desse 

tempo. Além disso, pretende-se mostrar as postulações teóricas dos PCN, devido sua 

importância para o ensino-aprendizagem de língua materna nos últimos tempos e pelo fato de 

o GESTAR II tê-lo como fundamentação teórica. Assim como nos PCN, serão consideradas 

no Guia Geral desse programa – uma espécie de manual do professor – as concepções de 

língua, texto e leitura preconizadas, além de seu objetivo geral. Nos pontos mais centrais desta 

pesquisa, serão feitas observações sobre compreensão textual e, logo depois, ela será discutida 

nos livros escolhidos, tendo em vista a análise das perguntas e a descrição de algumas 

ocorrências, bem como através da sugestão de algumas atividades. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar reflexões sobre a LT, de modo a trazer 

algumas observações sobre seu surgimento e suas respectivas fases. Além disso, busca-se, de 

forma mais enfática, levantar discussões acerca do seu momento bakhtiniano, proposto por 

Heine (2012,  2015). 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A linguística no século XX vem sendo representada por dois paradigmas: o formal e o 

funcional. De um lado, o primeiro paradigma volta sua atenção para a forma linguística, isto 

é, a relação que as unidades linguísticas têm entre si; do outro lado, o segundo paradigma, 

volta-se para a língua nos contextos de uso. Há, todavia, uma proposta de um terceiro 

paradigma: “ideológico-discursivo”. Isso porque a análise do discurso de linha francesa 

pecheutiana e a fase bakhtiniana da LT não se encaixam em nenhum dos dois paradigmas 

mencionados (SANTOS; NEIVA, 2011). 

Entre as principais correntes teóricas do formalismo, faz-se necessário mencionar o 

estruturalismo e o gerativismo, sendo aquele representado, sobretudo, por Saussure e 

Bloomfield e este por Chomsky. Por volta de 1960, de modo mais intenso, vários 

pesquisadores começaram a questionar essas duas vertentes teóricas, uma vez que,  

 

em linhas gerais, se atinham ora à abstração do objeto de estudo da ciência da 

linguagem, ora à exclusão do sujeito, que envolviam ambas as correntes. Esse fértil 

terreno possibilitou o surgimento, sobremodo, de duas linhas de pesquisa: os estudos 

do paradigma funcional da linguagem e a análise de discurso de linha francesa. 

(HEINE, 2012, p. 174) 

 

 

O paradigma funcional surge com a proposta de desenvolver pesquisas voltadas para o 

uso efetivo da língua, já que as correntes formais não contemplavam isso. A linguagem nesse 

paradigma passa a ser um instrumento de interação social e tem como base a Pragmática que, 

por exemplo, volta seu estudo para “[...] a relação entre a estrutura da linguagem e seu uso, o 

que fora deixado de lado pelas correntes anteriores da Linguística, que criaram outros objetos 

teóricos” (DISCINI; FIORIN, 2013, p. 182). 

A LT surge como uma vertente do funcionalismo, especialmente na Alemanha por 

volta da década de 1960, já que o paradigma formal não dava conta de explicar determinadas 
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questões que foram surgindo ao longo dos tempos, como a busca de construção de sentido 

para além da imanência do sistema linguístico. Segundo Fávero e Koch (1998), a origem 

desse termo pode ser encontrada em Coseriu (1995), mas o sentido que lhe é atribuído 

atualmente vem de Weinrich (1966, 1967). Na tradição mencionam-se três grandes fases no 

decorrer de sua trajetória histórica: a transfrástica, a construção de gramáticas textuais e a 

pragmática (MARCUSCHI, 2012). Todavia, tais fases não ocorreram uma após a outra, pois 

tanto a primeira quanto a segunda aconteceram de maneira simultânea, por exemplo 

(ALVAREZ; HEINE, 2012). 

No final do século XX e no início do século XXI, observam-se sinais pontuais de que 

ela estaria caminhando para novos momentos.  Assim, é possível mencionar as perspectivas 

sociocognitivo-interacionista (KOCH, 2009) e a bakhtiniana (HEINE, 2012, 2015), mas esta 

última ainda não se consolidou nos estudos do texto. 

 

2.2 DA FASE TRANSFRÁSTICA ÀS GRAMÁTICAS DE TEXTO 

 

Na segunda metade do século XX, começaram a surgir fortes questionamentos acerca 

das lacunas deixadas pelo formalismo linguístico. Nesse sentido, alguns pesquisadores 

problematizavam o fato de Saussure ter excluído o indivíduo dos estudos linguísticos. Já os da 

Análise do Discurso (AD), bem como os pragmaticistas, questionavam o motivo pelo qual o 

sentido provém da imanência linguística. Além disso, os neófitos da LT problematizavam o 

fato de Saussure ter escolhido como objeto de estudo a langue e Chomsky, a competência 

linguística, de modo que o texto deveria ser o objeto de investigação da Linguística sem um 

foco voltado meramente ao sistema linguístico. Em suma, levantam questionamentos sobre a 

questão da autonomia linguística (ALVAREZ et al., 2014), contribuindo para o surgimento da 

LT como uma vertente do funcionalismo linguístico. 

A primeira fase da LT, a transfrástica, procurou romper com uma análise linguística 

que se limitava ao estudo da frase, de modo que se buscou, nesse momento, conceber o texto 

como um conjunto de frases relacionadas entre si de forma coesa e coerente, gerando a ideia 

de que ele era visto como um produto acabado (BENTES, 2006). Por trás de tal concepção de 

texto, percebe-se uma ideia de língua como código, o que se faz pensar numa transparência 

linguística. O foco de estudo estava nos elementos linguísticos responsáveis pelo 

estabelecimento, sobretudo, de ligação correferencial entre as frases, ficando a análise textual 

apenas na materialidade linguística.  
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Koch (2009, p.3) destaca que nessa fase da LT, entre os fenômenos a serem 

explicitados, têm-se a correferência e a pronominalização, bem como “[...] a seleção do artigo 

(definido/indefinido), a ordem das palavras, a relação tema/tópico — rema/comentário, a 

concordância dos tempos verbais, as relações entre enunciados não ligados por conectores, 

diversos fenômenos de ordem prosódica, dentre outros”. As orientações de estudo seguiam 

diferentes orientações, pois ora era de cunho estruturalista ou gerativista, ora funcionalista. 

Embora esse primeiro momento não tenha se limitado ao estudo da frase, mas sim aos 

fatores responsáveis pela ligação entre elas, percebe-se ainda que, apesar do avanço, tal 

estudo se prendia à materialidade linguística, de modo que para o processo de produção de 

sentido, bastava o cotexto. Com isso, é possível afirmar que a análise textual nesse período 

dá-se de maneira formalista, não havendo, portanto, um estudo do texto para além de sua 

imanência, que faz com que se pense novamente numa transparência linguística. 

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p. 97) chama a atenção ao dizer que um dos 

equívocos do momento em questão, “[...] foi precisamente ter identificado o texto como uma 

frase ampliada (daí a noção de transfrástica), quando, na verdade, o texto é uma unidade 

teoricamente nova e não apenas uma frase ampliada”. 

 Num segundo momento da LT, têm-se as gramáticas de texto cuja finalidade era 

preconizar que todo falante tinha uma competência textual, de modo que ele possui um 

conhecimento do que seja um texto, extrapolando um mero saber sobre as regras subjacentes 

às relações interfrásticas. Com a gramática da frase, não era possível explicar essa 

competência textual, visto que ela não dava conta de determinados fenômenos linguísticos.  

Para Charolles (1989, apud BENTES, 2006) o falante tem três capacidades textuais 

básicas: a formativa, a transformativa e a qualificativa. A primeira capacidade permite ao 

falante produzir e interpretar uma quantidade extremamente elevada e ilimitada de textos 

inéditos, bem como avaliar a sua boa ou má formação; a segunda permite ao falante ser capaz 

de reformular, parafrasear e resumir um texto dado; a terceira possibilita tipificá-lo, de modo 

que possa classificá-lo em narração, descrição e argumentação, bem como produzi-lo num 

tipo particular desses mencionados. 

Levando em conta essas habilidades, a criação de gramáticas textuais se justificaria e 

teria as seguintes atividades básicas (FÁVERO; KOCH, 1998, p. 14): 

a) verificar com que um texto seja um texto, isto é, determinar seus princípios de 

constituição, os fatores responsáveis pela coerência, as condições em que se manifesta 

a textualidade; 
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b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude é uma das 

características essenciais do texto; 

c) diferenciar as várias espécies de textos. 

 

Com isso, uma questão que fica em maior evidência, diz respeito ao fato de que a 

competência textual preconizada assemelha-se à competência linguística de Chomsky, pois o 

falante de uma língua tem a capacidade de discernir um texto coerente de um amontoado 

incoerente de frases. Tal competência é também linguística numa perspectiva ampla, visto que 

“[...] qualquer falante é capaz de parafrasear, de resumir um texto, de perceber se está 

completo ou incompleto, atribuir-lhe um título, ou de produzir um texto a partir de um título 

dado” (KOCH, 2009, p. 6). 

O projeto das gramáticas textuais representou, ao longo da trajetória histórica dos 

estudos textuais, o entendimento do texto escrito como um sistema uniforme, estável e 

abstrato, superior à frase, cujas regras estruturais são possíveis de ser explicadas através de 

uma gramática textual (BENTES, 2006). 

 Diante do exposto, percebe-se que, nesse período da LT, não houve diferenças 

significativas entre as duas fases, visto que tanto a transfrástica quanto a das gramáticas de 

texto veem o texto como um código linguístico, superior à sentença, mantendo seu foco de 

estudo no contexto stricto sensu. A coesão e a coerência estavam centradas em questões 

léxico-gramaticais, o que contribui para se pensar que nesse momento a interpretação textual 

não transcendia a imanência linguística (ALVAREZ et al., 2014). 

A construção de gramáticas textuais revelou-se um projeto altamente ambicioso, uma 

vez que o estudo do texto não pode ser feito desconsiderando a língua em seus usos sociais. 

Esse projeto deixa, assim, algumas lacunas relevantes. Nesse sentido, Bentes (2006) 

problematiza a ideia segundo a qual é possível estabelecer regras capazes de descrever todos 

os textos de uma determinada língua. Com isso, percebe-se a notória inviabilidade desse foco 

de estudo, já que o modelo teórico não é capaz de garantir um tratamento homogêneo dos 

fenômenos pesquisados. 

Essa primordial lacuna deixada pelos teóricos das gramáticas textuais, cujo objetivo 

era descrever a competência textual dos falantes idealizados, contribuiu para a necessidade de 

se investigar o texto em uso, considerando sua constituição, funcionamento, produção e 

compreensão. Com isso, configurou-se na LT o que se convencionou chamar de teorias do 

texto. 
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2.3 A FASE PRAGMÁTICA 

 

Diante das abordagens anteriores sobre o texto, não demorou muito para surgir por 

volta da segunda metade da década de 70, uma abordagem do texto que fosse além da 

limitação sintático-semântica, o que Koch (2009) chama de a “Virada pragmática” da LT. Tal 

denominação se justifica pelo fato de que tal fase tem como sustentáculo a Pragmática, 

surgindo a partir da Filosofia da Linguagem Ordinária da Escola Analítica de Oxford, cujo 

nome mais destacável é o de Austin, através de sua teoria dos atos de fala (KOCH, 2009). 

Essa vertente da Linguística, fruto de reflexões filosóficas do século XIX, volta-se para o uso 

linguístico, deixando de lado, assim, um estudo da língua em sua imanência (PINTO, 2012). 

Para Austin, a língua é entendida como ação, de modo que o sujeito age sobre a 

realidade através dela e, portanto, não serve meramente para descrever o meio social que o 

cerca (ALVAREZ et al., 2014). Assim, ela não é vista mais como uma entidade autônoma. 

Nesse sentido, pode-se imaginar que o falante pode realizar inúmeras ações ao usar a 

língua, como ordenar, pedir, interrogar etc. Tendo isso em vista, Austin (1962 apud 

CANÇADO, 2005) propõe que os atos de fala podem se apresentar em vários níveis: o ato 

locutivo, o ato ilocutivo e o ato perlocutivo. O primeiro consiste em produzir uma 

determinada sentença; o segundo, diz respeito à intenção do sujeito falante ao proferir tal 

sentença; o terceiro, por sua vez, refere-se ao resultado que tal falante conseguiu com seu ato 

de fala: desagradou, assustou, convenceu etc. 

Como exemplo, Cançado (2005, p. 129) dá uma situação hipotética na qual uma mãe 

diz o seguinte para seu filho: “Vou desligar o vídeo game”. O ato locutivo está no fato de ter 

proferido a sentença em questão. A intenção com que ela a produziu, visando ameaçar o seu 

filho, refere-se ao ato ilocutivo. O efeito que obteve pode consistir em fazer com que o 

menino se sinta ameaçado e, consequentemente, vá fazer o dever. 

A compreensão da língua como ação, um agir sobre o outro, gera implicações 

relevantes no que tange ao entendimento do estudo do texto para essa fase da LT. Dessa 

forma, nela o texto não vai ser mais visto como um produto acabado, conforme preconizava 

as duas primeiras fases anteriores, independente de conhecimentos extralinguísticos para sua 

compreensão, mas como um processo através do qual o sujeito leitor desempenha um papel 

importante para a construção de sentido. Isso porque para a Pragmática, a língua é ação 

situada num determinado contexto comunicativo. Nessa perspectiva, questões contextuais e 
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interacionais antes ignoradas ganham notoriedade, o que contribui para que o leitor não se 

limite apenas à materialidade linguística.  

O texto concebido como processo traz à questão de que ele é opaco do ponto de vista 

semântico. Essa não transparência semântica faz com que a superfície textual seja insuficiente 

para o processo de produção de sentido, sendo necessário considerar a intenção do falante, o 

conhecimento de mundo do usuário da língua, o contexto de produção em que ele se insere 

etc. Portanto, o sentido não está preso ao cotexto linguístico
1
, o que demonstra uma diferença 

substancial no que se refere à maneira como o texto era concebido anteriormente. 

Falar em processo de produção de sentido remete ao conceito de coerência proposto 

por Charolles nesse momento da LT (1983, apud KOCH, 2009, p. 20), segundo o qual ela é 

“um princípio de interpretabilidade do discurso”. Sendo assim, esse critério de textualidade é 

construído pelo leitor do texto.  

Nessa tarefa, faz-se necessário considerar o contexto em que o texto foi produzido, o 

conhecimento partilhado do interlocutor, seu conhecimento sobre gêneros e tipos textuais etc. 

Uma pessoa com pouco saber de Física, por exemplo, pode não conseguir compreender um 

texto dessa área, pois lhe falta um repertório mais específico, mas isso não significa que o 

texto seja incoerente por ele mesmo. Prova disso é que uma outra pessoa da área pode 

produzir sentido para o texto em questão e, por conseguinte, construir a coerência textual,  o 

que explica a ideia de interpretabilidade. 

Outro fator importante nessa terceira fase da LT, fruto também da concepção de língua 

presente nesse momento, diz respeito ao entendimento de sujeito, sendo “apagado” tanto na 

primeira quanto na segunda fases da LT. Preconiza-se, nessa terceira fase, um sujeito 

intencional, individual, consciente e origem do dizer. O sujeito pragmático tem essas 

peculiaridades, visto que busca agir conscientemente, tendo em vista uma vontade própria, 

sobre seu interlocutor a partir de uma determinada intenção, fazendo uso de estratégias para 

que ela possa ter êxito no processo de interação. Além do mais, caracteriza-se como um ser 

que tem “originalidade” no que diz, como se outras vozes não atravessassem o seu discurso.  

Nesse período dos estudos textuais, entra em evidência o conceito de competência 

comunicativa proposto por Hymes (1978, apud OLIVEIRA, 2010, p. 44), a qual se refere 

“[...] não apenas ao conhecimento que o falante-ouvinte possui da sua língua, mas também à 

habilidade que ele tem para usar esse conhecimento em situações comunicativas concretas”. 

Nesse sentido, o conceito mencionado 

                                                           
1
 Segundo Alvarez et al. (2014), cotexto não pode ser entendido apenas como código linguístico stricto sensu, 

mas ao que se encontra na superfície textual, contemplando também os signos semióticos. 
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[...] traz em si uma dimensão social, deixando evidente que a competência 

gramatical não é suficiente para o falante sair-se bem no seu processo comunicativo; 

para tanto, ele deve articular a sua competência gramatical a outras competências 

que, a partir de Canale (1995, p. 63-81), mencionam-se: a competência 

sociolinguística (domínio de regras que comandam as significações sociais); a 

competência discursiva (capacidade de organizar textos com coesão e coerência); a 

competência estratégica (domínio das estratégias para compensar situações 

interativas difíceis, como os colapsos na conversação, dentre outros). (ALVAREZ et 

al., 2014, p. 36) 

 

 

Percebe-se, assim, que para competência comunicativa, não basta apenas a 

competência linguística, o que remete ao conhecimento do código linguístico e, por 

conseguinte, de sua gramática. É de suma importância a capacidade de alguém usar a língua 

adequadamente nas diversas práticas sociais de interação. 

De um lado, a fase pragmática da LT trouxe contribuições significativas para a análise 

textual, como a maneira como a língua passa a ser concebida, diferenciando-se de uma 

perspectiva que a preconiza como um sistema autônomo, passando a ser uma ação sobre o 

outro. Outra questão foi como o texto passou a ser concebido nesse momento, não mais como 

visto como um produto acabado, mas como um processo e, por isso, o código linguístico não 

é mais suficiente para o processo de produção de sentido. Além do mais, o sujeito ganha 

notoriedade, uma vez que foi excluído dos estudos textuais das abordagens antecedentes. 

Por outro lado, esse momento também deixou algumas lacunas para a LT. É preciso 

ter em vista que a pragmática, sustentáculo basilar do paradigma funcionalista, postula um 

sujeito individual e intencional, além de ser origem do seu dizer. Além disso, ela tem em vista 

o contexto imediato no processo de produção de sentido, não levando em conta, assim, um 

contexto sócio-histórico mais abrangente.  

 

2.4 A PERSPECTIVA SOCICOGNITIVO-INTERACIONISTA 

 

A partir da década de 80, os estudos textuais passam por um novo momento, o qual é 

denominado de “Virada cognitivista” (KOCH, 2009). Com essa abordagem, tem-se uma 

tomada de consciência segundo a qual toda ação “[...] é necessariamente acompanhada de 

processos de ordem cognitiva, de que quem age precisa dispor de modelos mentais e tipos 

operações” (KOCH, 2009, p. 21). Faz-se necessário dizer que o texto nessa perspectiva passa 

a ser fruto de processos mentais.  
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Nessa linha teórica, focaliza-se a questão dos conhecimentos que os falantes 

acumulam ao logo de suas vivências nas diversas atividades da vida social, sendo 

armazenados em sua memória e ativados diante dos eventos cotidianos, a fim de que eles 

tenham êxito. Tais falantes trazem expectativas para as situações de comunicação e acionam 

os saberes necessários para um determinado objetivo, o que leva a pensar numa conduta 

aprioristicamente determinada pelos seus conhecimentos, como se a situação de interação não 

impactasse na mobilização do saber do usuário da língua.  

Entre esses conhecimentos, Elias e Koch (2011) citam o linguístico, o de mundo, o 

partilhado e o interacional, sendo que este último engloba outros conhecimentos, como 

ilocucional, comunicacional, metacomunicacional, metacomunicativo e superestrutural. 

Parafraseando Heinemann e Viehweger (1991), Koch (2009, p. 25) destaca, por sua vez, que a 

cada um desses saberes tem relação a um conhecimento “[...] específico de como colocá-lo 

em prática, ou seja, um conhecimento de tipo procedural, isto é, dos procedimentos ou rotinas 

por meio dos quais esses sistemas de conhecimento são ativados quando do processamento 

textual”.  

Ao pensar na questão do processo de produção de sentido para os diversos textos que 

circulam socialmente, percebe-se que esses saberes são importantes para essa tarefa. Isso 

porque nem toda informação está explícita num texto, pois outras informações estão 

implícitas, as quais devem ser inferidas tendo em vista as pistas presentes na superfície textual 

e a mobilização de saberes prévios. O leitor deve completá-lo através de um processo 

inferencial, fator de suma relevância para a compreensão/interpretação textual. Por isso, 

alguns autores usam a metáfora do iceberg para se referirem a essa questão (CAVALCANTE, 

2013). 

Em suma, nesse período dos estudos do texto, caberia à LT o desenvolvimento de  

 

[...] modelos procedurais de descrição textual, capazes de dar conta dos processos 

cognitivos que permitem a integração dos diversos sistemas de conhecimento dos 

parceiros da comunicação, na descrição e na descoberta de procedimentos para sua 

atualização e tratamento no quadro das motivações e estratégias da produção e 

compreensão de textos. (KOCH, 2009, p. 22). 

 

 

Com isso, no que tange à fase pragmática da LT, percebe-se que a abordagem 

cognitivista não significou um rompimento em relação a ela. Nas palavras de Neiva (2015), 

houve uma sorte de complementaridade, uma vez que possibilitou reflexões sobre os 

processos cognitivos executados pelos sujeitos em seus atos de fala. 
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Por volta da década de 90, no século XX, surgiu nos estudos textuais a perspectiva 

sociocognitivo-interacionista, já consolidada no Brasil. É necessário considerar o fato de que 

a fase cognitivista tem deixado lacunas significativas para o estudo do texto, sendo preciso 

preenchê-las a partir das descobertas científicas, tendo em vista as contínuas transformações 

das relações sociais, o que vai interferir na maneira pela qual se concebe o texto. 

Nesse sentido, um argumento relevante diz respeito ao fato de que as ciências 

cognitivas clássicas vêm trabalhando com uma distinção bem explícita e engessada entre os 

processos cognitivos que acontecem dentro e fora da mente dos indivíduos. Essa separação 

faz com que o cognitivismo se interesse pela explicação de como os conhecimentos estão 

estruturados na mente dos indivíduos e como eles são ativados para resolução de questões 

postas pelo ambiente (CUNHA-LIMA; KOCH, 2004). Dessa forma, o ambiente seria, nas 

palavras de Koch (2009, p. 29), “[...] apenas um meio a ser analisado e representado 

internamente, ou seja, uma fonte de informações para a mente individual”.  

Esse foco de estudo contribuiu para que a ciência da linguagem começasse a 

problematizar a abordagem cognitivista. Isso porque as contribuições de outras ciências, como 

a neurologia, a antropologia, bem como as da própria linguística, levaram a uma constatação 

segundo a qual muitos dos processos cognitivos acontecem na sociedade e não 

exclusivamente nos indivíduos. Essa perspectiva incorpora, assim, aspectos sociais, culturais 

e interacionais à compreensão dos processos cognitivos, de modo que eles seriam fenômenos 

situados (KOCH, 2009). 

A título de exemplificação, pode-se trazer o trabalho do garçom num determinado 

restaurante, especificamente do processo que ocorre até o prato chegar à mesa do cliente, 

podendo variar de cultura para cultura. A rotina, nesse caso, seria desenvolvida culturalmente, 

a qual vai organizar os processos cognitivos para o atendimento da demanda social em 

questão. Esse exemplo ajuda a entender melhor tanto fenômenos cognitivos quanto culturais. 

Nessa passagem do cognitivismo para o sociocognitivismo, a língua passa ser 

concebida sob um viés interacionista. Isso vai impactar na maneira de olhar o texto, sendo 

entendido a partir desse momento como o “[...] próprio lugar da interação e da constituição 

dos interlocutores” (KOCH; ELIAS, 2011, p. 10). Com isso, pode-se afirmar que ele tem uma 

série de implícitos e, sendo assim, o leitor age ativamente para construir sentido, através da 

mobilização dos sistemas de conhecimento já mencionados.  

A referenciação é outro fator bastante destacável nesse momento dos estudos do texto 

para pensar a compreensão textual, distanciando-se da noção de referência. A primeira seria 

entendida, nas palavras de Koch e Elias (2011, p. 123), como “[...] as diversas formas de 
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introdução, no texto, de novas entidades ou referentes”. Esses referentes (objetos do discurso), 

por sua vez, podem ser retomados ou podem servir de base para a introdução de novos 

referentes. Entre algumas de suas características, a referenciação é uma atividade de 

elaboração da realidade, uma negociação entre interlocutores e um trabalho sociocognitivo.  

Já no que tange à referência, tal diferenciação é feita pelo fato de que sua noção clássica 

consiste em estabelecer uma relação a priori entre os referentes e os objetos do mundo, como 

se fossem simples rótulos de designação, quando, na verdade, são construídos e reconstruídos 

no interior do próprio discurso. 

Outra questão importante nessa fase da LT diz respeito à maneira como o sujeito passa 

a ser preconizado, o qual interage socialmente por meios de textos, sendo compreendido como 

social, distanciando-se do sujeito pragmático presente na terceira fase da LT. Todavia, apesar 

de haver tal postulação, observa-se nesse respectivo momento resquício de um sujeito 

pragmático, como é possível de ser observado quando se trata do conhecimento interacional, 

englobando o ilocucional, o que remete ao sujeito intencional da pragmática.  

Além dessa questão, outra que chama a atenção refere-se à noção de contexto, 

passando a não englobar apenas o cotexto (materialidade linguística), o contexto imediato 

(situação de interação) e mediato (entorno sócio-histórico). Mesmo reconhecendo avanços 

desse momento, parafraseando Neiva (2015), alguns estudiosos dessa perspectiva demonstram 

na análise de certos fenômenos do texto, características muito arraigadas à superfície textual. 

Isso pode ser percebido no que diz respeito às âncoras verbais. Esse procedimento pode 

contribuir para que o texto seja visto por excelência como um arcabouço verbal. Com isso 

também, abre-se espaço para outras possibilidades para o estudo do texto. 

 

2.5 PROPONDO UM NOVO RUMO: A FASE BAKHTINIANA 

 

O Círculo de Mikhail Bakhtin era constituído por pessoas de diversas formações e 

interesses intelectuais. Entretanto, além da filosofia e do debate de ideias, outro fator 

relevante em comum os aproximava: a paixão pela linguagem. Tal movimento trouxe 

significativas contribuições para o estudo do texto. Prova disso, é sua proposta de elevá-lo 

como centro de investigação das Ciências Humanas (BAKHTIN, 2010, 2016). 

Todavia, tradicionalmente, são considerados precursores da LT, a Retórica Antiga, a 

Estatística, a Escola Linguística de Praga, os Formalistas Russo etc. A exceção pode se 

configurar em circunstâncias de abordagem dos gêneros textuais (ALVAREZ et al., 2014). A 
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citação de nomes considerados precursores pode ser percebida, por exemplo, em Fávero e 

Koch (1998), os quais não trazem o nome do referido pensador russo. Tendo em vista esse 

Círculo, além de Bakhtin, os membros que mais se destacam são Valetin Volóshinov e Pavel 

Medvedev. 

Bakhtin foi um dos mais importantes filósofos do século XX, embora tenha vivido 

num ostracismo, a ponto de a circulação e o debate de suas ideias ocorrerem por volta de 

1970. Formou-se em estudos literários. Atuou como professor até ser preso em 1929, mas sem 

vínculo formal devido à sua saúde. Conseguiu um emprego permanente depois da Segunda 

Guerra Mundial, visto que foi condenado a um exílio no Cazaquistão. Com isso, atuou como 

professor de Literatura do Instituto Pedagógico (o qual mais tarde tornou-se universidade) de 

Saransk (Mordóvia), passando seus últimos anos de vida em Moscou e falecendo em 1975 

(FARACO, 2009).  

 Voloshinov trabalhava como professor e, no início, seus interesses estavam voltados 

para a música. Todavia, formou-se em estudos linguísticos em 1967, fazendo, em seguida, 

pós-graduação nessa área. Aproximou-se de Bakhtin em Nevel entre 1918 e 1920, período em 

que organizou o grupo que constituiu a primeira formação do Círculo de Bakhtin (SILVA, 

2013). Faleceu em 1936, vítima de tuberculose. 

Já Medvedev, formou-se em direito, tendo carreira de educador e gestor da área da 

cultura. Além disso, desenvolveu atividades de jornalismo cultural e ensinou literatura no 

Instituto Pedagógico Herzen, localizado em Lenigrado. Teve contato com Bakhtin numa 

cidade chamada de Vitebski, lugar onde os membros do Círculo passaram a residir entre 1920 

a 1924. Faleceu por volta de 1940, acredita-se que devido a expurgos políticos (FARACO, 

2009; SILVA, 2013). 

Entre os dois grandes projetos do Círculo de Bakhtin, destaca-se a construção de uma 

“Prima Philosophia” (FARACO, 2009). Para ele a proposta de uma filosofia primeira 

justifica-se pelo fato de que há uma separação entre o mundo da teoria e o mundo da vida, de 

modo que o primeiro é o das generalizações e, já o segundo, da historicidade viva, no qual os 

seres únicos realizam atos irrepetíveis.  

Isso contribui para que ambos sejam incomunicáveis, visto que a teoria é incapaz de 

apreender o ser e o evento único. Dessa forma, o mundo da teoria “[...] é o pensamento que se 

importa com o sistema, o universal, e não se preocupa jamais com o evento, o ato particular, o 

singular; um pensamento que contrapõe o objetivo ao subjetivo, o social ao individual, o 

universal ao singular” (FIORIN, 2016, p. 19). 
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Tendo em vista essa questão, parafraseando Faraco (2009), é para o ser humano 

concreto que se volta Bakhtin, uma vez que ele é um evento único. Ao reconhecer tal 

unicidade, que se realiza na ação individual e responsável, o sujeito é convidado a se 

posicionar, a não ser indiferente, de modo que tenha em vista que o seu lugar não pode ser 

ocupado por outro, o que não significa que ele vive só para si. Viver é agir na relação ao 

eu/outro, nos quais há um universo valorativo, que é constitutivo de seus atos, adquirido na 

sociedade por meio de quadros axiológicos, podendo cada um receber valores diferentes ao 

longo de sua historicidade. Viver implica sempre ter ações concretas realizadas na 

contraposição de valores no seio social. 

Embora Bakhtin faça fortes críticas ao dualismo, fruto de um teoricismo que separa os 

mundos mencionados e, dessa maneira, deixa de lado o ser humano concreto, tal teórico não 

nega o valor da cognição teórica, pois reconhece sua validade. O que ele faz é uma crítica à 

total desvinculação ao mundo da vida e propõe uma complementaridade. Nesse sentido, em 

Para uma filosofia do ato (BAKHTIN, 1993 [1919/1921] apud FARACO, 2009, p. 19), 

encontra-se o seguinte: 

 

Todo o contexto infinito do conhecimento teórico humano possível — a ciência — 

deve se tornar alguma coisa responsivamente conhecida [uznanie] para mim como 

um único participante, e isso em nada diminui ou distorce a verdade [istina] 

autônoma do conhecimento teórico, mas pelo contrário, completa-a até o ponto em 

que ela se torna uma verdade [pravda] necessariamente válida. 

 

 

Tendo em vista essa teoria dialógica para se pensar o texto, Barros (2005, 2007) desde 

1994 vem destacando as contribuições bakhtinianas para os estudos textuais. Um dos 

argumentos para mostrar isso, consiste na questão de que o filósofo russo propõe que o texto 

seja objeto de estudo das Ciências Humanas. Para o entendimento dos motivos de tal proposta 

de Bakhtin, explicita parafraseando tal autor ao dizer que 

 

[...] as ciências humanas se voltam para o homem, mas é o homem como produtor 

de texto que se apresenta aí. Dessa concepção decorre que o homem não é conhecido 

através dos textos, como se constrói enquanto objeto de estudos nos textos ou por 

meio deles, o que distinguiria as ciências humanas das ciências exatas ou biológicas, 

que examinam o homem “fora do texto” (BARROS, 2005, p. 26). 

 

 

O texto seria caracterizado por essa perspectiva teórica, como objeto significante ou de 

significação; produto de criação ideológica (ou de enunciação), envolvendo contexto 

histórico, social, cultural etc.; dialógico, uma vez que se define pelo diálogo entre 
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interlocutores e pelo diálogo com outros textos que o atravessam; único, visto que não pode 

ser repetido (BARROS, 2005). 

Isso colabora para asseverar que numa perspectiva dialógica, vários fatores (conceitos, 

categorias, noções) entram em atividade para configurar um texto e todos esses elementos 

estão em interação no momento de sua existência (BRAIT, 2016). Dessa forma, os leitores 

devem considerá-los para uma leitura ativa, mas não meramente como aspectos 

extralinguísticos, necessitando olhá-los como mecanismos constitutivos do texto. 

Considerando o legado teórico da perspectiva sociocognitivo-interacionista de Koch 

(2009), a qual já incorporou algumas contribuições bakhtinianas (a exemplo dos gêneros 

textuais e do dialogismo), e as ideias do Círculo de Bakhtin, sobretudo, ligadas à semiótica e à 

ideologia, uma vez que a fase em questão não as trazem de forma sistemática para o estudo do 

texto, Heine (2012, 2015) vem mostrando que a LT caminha para um novo momento.  Isso 

fez com que tal autora postulasse uma nova fase para a LT, intitulada de “Fase Bakhtiniana”. 

Como justificativa para esse momento, tem-se o seguinte: 

 

Ressalta-se que, embora a literatura vigente da LT tenha incorporado algumas das 

concepções bakhtinianas, as suas pesquisas até então parecem não apresentar 

implicações resultantes das ideias do referido filósofo, que, direta ou indiretamente, 

vêm imprimindo uma ressignificação substantiva nos seus pilares básicos, a ponto 

de dar respaldo teórico para o surgimento de um novo momento. As pegadas, que 

vem dando sustentação a essa Fase Bakhtiniana ligam-se, em especial, às reflexões 

teóricas de Mikhhail Bakhtin (1895-1975) [...]. (HEINE, 2015, p. 83) 

 

 

 

Tal fase não se encaixa nem nos paradigmas formal e funcional, uma vez que o 

primeiro focou no estudo da língua em sua imanência e o segundo tem como base a 

pragmática, a qual não contempla as concepções de ideologia e sujeito preconizadas pelo 

filósofo russo e seu Círculo. Sendo assim, torna-se pertinente uma proposta de um novo 

paradigma dentro dos estudos linguísticos, o qual foi intitulado por Heine (2011) de 

ideológico-discursivo.  

Especificamente, esse momento dos estudos textuais volta sua a atenção para uma 

ampliação do conceito de texto, sendo entendido como um evento dialógico, valorizando seus 

possíveis elementos semióticos como partes constitutivas da produção textual. Além disso, 

busca-se uma sistematização do conceito de ideologia como um elemento textual, visto que 

para Bakhtin a palavra quando colocada em uso é ideológica por excelência (BAKHTIN, 

2012). Busca-se explicitar também o conceito de sujeito dialógico dentro dessa perspectiva 

teórica. 
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2.5.1 Dialogismo 

 

O conceito de dialogismo é primordial para o entendimento das contribuições de 

Bakhtin e de seu Círculo no que se refere aos estudos textuais, o qual consiste nas diversas 

vozes que atravessam os enunciados produzidos nas diversas interações sociais e no fato de 

que eles são destinados para alguém, numa relação de alteridade que o constitui como sujeito. 

Isso dá fortes indícios para a compreensão da linguagem como intrinsecamente dialógica, 

vista como uma prática social. 

No que tange à questão do outro como um dos traços fundamentais do dialogismo, 

Bakhtin/Volochínov (2012, p. 117) diz o seguinte:  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

juntamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão e um em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela 

se apoia em mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. 

 

 

 

Com essas palavras, fica mais nítido o destaque que o interlocutor ganha no processo 

de interação. Vale destacar que o dialogismo não se limita ao diálogo face a face, embora 

também o englobe. Além disso, apesar de Bakhtin ter frisado a palavra como signo primordial 

da comunicação, isso não implica uma negação de outros signos produzidos no seio social. 

Tal destaque se dá pelo fato de que é preciso reconhecer que o signo linguístico, de modo 

geral, é usado com mais frequência pelos sujeitos durante a interação.  

Outro traço do dialogismo diz respeito às diversas vozes que marcam os enunciados 

que são produzidos sócio-historicamente. Portando, dentro dessa perspectiva teórica, não 

existe monologismo, uma vez que o que se diz outros interlocutores já disseram, mostrando 

mais uma vez a relevância de se entender o outro na formação dos sujeitos que são marcados 

pela história e pela ideologia. Numa dissertação de mestrado, por exemplo, essas outras vozes 

são percebidas, pois quem a escreveu traz referências para fundamentar e mostrar que sua 

“voz não está solta” sobre um terminado tema, de modo que outras pessoas já falaram sobre 

ele. 

A charge é um entre os gêneros discursivos interessantes para a explicitação desse 

conceito através de uma breve análise, conforme se observa a seguir: 
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(1) 

 

Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/charges/simanca-crise>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

 

 

A charge é um gênero discursivo cujo propósito é fazer uma crítica a algum aspecto da 

vida social, circulando socialmente através do suporte jornal, seja ele impresso ou online, 

entendido como uma esfera de comunicação, tendo em vista um interlocutor específico, 

interessado por questões políticas. Percebe-se que o texto em questão é composto pela 

linguagem verbal e não verbal, o qual pode ser chamado de verbo-visual. Tal texto foi 

produzido dentro de um contexto sócio-histórico, sendo parte constitutiva desse gênero 

discursivo. 

Ao olhar para o cenário político brasileiro antes do processo de impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff, era perceptível como a mídia dava destaque para a questão da 

crise econômica. Quando o atual presidente, Michel Temer, chegou ao poder máximo do 

executivo, de forma interina e depois definitiva, os meios de comunicação passaram a frisar 

menos tal crise, embora ela esteja ainda em vigor. Nesse sentido, a charge faz uma crítica 

através de ironia a essa questão, problematizando a “parcialidade” midiática e trazendo para 

http://atarde.uol.com.br/charges/simanca-crise
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esse discurso outras vozes cuja ideologia está em harmonia com esse posicionamento 

axiológico sobre os meios de comunicação. Sendo assim, nota-se que os sujeitos não são 

origem do dizer, pois outros já falaram sobre a questão destacada, o que faz com que se pense 

nas vozes que atravessam os textos. 

Nota-se, assim, que o dialogismo ocorre pela interação entre interlocutores e pela 

relação entre vozes presentes, de maneira explícita ou não, nos enunciados (SILVA, 2013). 

 

2.5.2 O texto na fase bakhtiniana 

 

No contexto histórico em que Bakhtin e seu Círculo estavam inseridos, o foco de 

estudo era a frase solta, o que fez com que tal autor fizesse fortes críticas a essa abordagem, 

visto que, segundo ele, o emprego da língua dá-se através de enunciados concretos e únicos, 

produzidos por integrantes inseridos num campo de comunicação humana (BAKHTIN, 2010). 

De um lado, a frase é entendida como uma unidade da língua (sistema gramatical abstrato) e, 

por outro lado, o enunciado é entendido como uma unidade da comunicação discursiva, 

tornando-se mais um conceito fundamental para a teoria bakhtiniana. 

Enunciado concreto deve ser entendido como um todo composto pela parte material 

(verbal, visual ou verbo-visual) e pela parte histórico-ideológica, sendo esses aspectos 

constitutivos do enunciado e, portanto, essa última parte não pode ser tratada meramente 

como um fator extralinguístico. 

Bakhtin/Volochínov (2012) faz uma abordagem do signo como ideológico, pois para 

ele, tudo que é ideológico possui um valor semiótico, o que dá contribuições para se pensar o 

texto numa perspectiva semiótico-ideológica. Nesse sentido, por exemplo, um gesto 

utilizando o dedo polegar pode se configurar como texto no seio social, cumprindo a função 

de agradecimento por um motorista ter parado seu carro para o pedestre passar. 

Tendo em vista como o conceito em questão é entendido por Bakhtin e seu Círculo, a 

fase bakhtiniana da LT propõe, apesar de concordar com acepções de texto que o entendem 

como um processo, o seguinte: 

 

Considera-se o texto como evento dialógico, linguístico-semiótico, falado, escrito, 

abarcando, pois, não somente o signo verbal, mas também os demais signos no seio 

social (imagens, sinais, gestos, meneios da cabeça, elementos pictóricos, gráficos, 

etc). Assim compreendido, apresentam-se duas camadas que lhe são constitutivas 

mutuamente: a camada linguístico-formal, que consiste dos princípios 

morfofonológicos, sintáticos, semânticos e semióticos; e a camada histórico-

ideológica, caracterizada pelo processamento de sentidos inferenciais e efetivada a 

partir de diferentes estratégias (conhecimentos de mundo, conhecimentos 



32 
 

partilhados, intencionais, conhecimentos ideológicos, dentre outros) que vão 

alicerçar a construção desses sentidos. (HEINE, 2016, p. 22)  

 

 

Percebe-se, assim, que essa concepção não possibilita de modo algum entender o texto 

apenas como código linguístico, visto que abarca outros signos no seio social e não somente o 

signo verbal. Outra questão importante diz respeito às camadas linguístico-formal e a 

histórico-ideológica, mostrando uma integração mútua, de modo que para produzir sentido 

para um determinado texto faz-se necessário um processo de inferência a partir de vários 

conhecimentos estratégicos para a leitura, entre os quais se acrescenta a ideologia, pois, afinal, 

não há signo sem ideologia. 

Numa leitura do conceito de texto presente em Koch (2009, p. 32-33), tal autora 

escreve o seguinte: 

 

Portanto, na concepção interacional (dialógica) da língua na qual os sujeitos são 

vistos como atores/ construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio 

lugar da interação e os interlocutores, sujeito ativo, que —dialogicamente –nele se 

constroem e por ele são construídos. A produção de linguagem constitui atividade 

interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza, 

evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e 

na sua forma de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um vasto 

conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução – e dos próprios sujeitos 

– no momento da interação verbal. 

 

 

Através da leitura de Neiva (2015, p.30), nota-se que, embora a fase sociocognitivo-

interacionista traga algumas contribuições de Bakhtin e seu Círculo, não há uma explicitação 

de fenômenos semióticos e ideológicos. Com isso, a perspectiva bakhtiniana da LT busca, 

além de explicitar a questão dos signos, fazer um acréscimo sistemático no que tange à 

questão da ideologia que marca todo texto que circula socialmente, embora ela fique 

subentendida em Koch (2009), bem como em Koch e Elias (2011), reconhecendo sem 

enfatizar que não existe neutralidade ideológica nas produções textuais. 

2.5.3 Os gêneros do discurso 

 

Um dos temas de interesse da LT é a questão dos gêneros discursivos
2
, os quais devem 

ser trabalhados em sala de aula, conforme orientação dos PCN (BRASIL, 1998, 2000), de 

modo que o texto seja o objeto central das aulas de língua portuguesa, a fim de que os alunos 

desenvolvam, sobretudo, habilidades referentes à leitura e à escrita. É notório o legado 

                                                           
2
 É interessante destacar que uso das expressões “gênero do discurso” e “gênero textual” não tem apenas uma 

diferença terminológica, mas sim conceitual. Dessa forma, não se toma nesta pesquisa ambas como sinônimas, 

pois considera-se as peculiaridades envolvidas em cada conceito (Cf. FARIAS; OLIVEIRA, 2013). 



33 
 

bakhtiniano nos últimos tempos para o estudo do texto, do qual Koch (2009) traz algumas 

contribuições, como são os casos do dialogismo e dos gêneros do discurso. 

Em seu clássico ensaio intitulado Os gêneros do discurso, Bakhtin (2010, p. 262) 

apresenta uma definição segundo a qual eles são tipos relativamente estáveis de enunciados, 

os quais são oriundos dos diferentes campos de comunicação humana. A questão de terem 

uma estabilidade relativa, diz respeito ao fato de que há uma dinamicidade, de modo que 

podem sofrer transformações, conforme o grau de complexidade da sociedade na qual 

emergem as atividades humanas. Dessa forma, apresentam regularidades, constituintes de 

suas especificidades, como é caso do gênero piada que apresenta enunciados ambíguos ou 

situações estereotipadas, tendo como finalidade gerar o riso (ALVAREZ et al., 2014). 

No que tange à questão da relatividade, é pertinente citar o exemplo do surgimento do 

gênero e-mail, a fim de mostrar que não há um agregado de propriedades textuais fixas, já que 

as atividades humanas não são estáticas, devido às contínuas mudanças do mundo social. Ele 

surgiu a partir dos avanços tecnológicos, preservando algumas bases do gênero carta, mas 

também as ampliando, havendo um processo de transmutação. Nas palavras de Bakhtin (2010, 

p. 246), 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 

 

 

Percebe-se que os sujeitos não falam no vazio, pois sempre estão vinculados a uma 

esfera do agir humano, visando a algum propósito comunicativo. Isso faz com que os gêneros 

do discurso tenham conteúdo temático, composição e estilo relativos às condições específicas 

e às finalidades de cada esfera de atividade humana. Nas palavras de Faraco (2009, p. 127), 

dentro desta perspectiva teórica, “Falar não é, portanto, apenas atualizar um código gramatical 

num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas de um gênero no interior de uma atividade”. 

No que refere ao conteúdo temático, não diz respeito ao assunto específico de um 

texto, mas ao domínio de sentido do qual se ocupa o gênero. Nesse sentido, Fiorin (2016) dá o 

exemplo da carta de amor, sendo seu conteúdo temático as relações amorosas. Todavia, cada 

uma delas pode tratar de um assunto específico. A aula tem em vista um ensinamento do 

programa de um curso e as sentenças têm como conteúdo temático uma decisão judicial. 

Esses gêneros emergem de uma atividade humana para atender algum propósito de 

comunicação. 
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A construção composicional refere-se à forma de organizar o texto, de estruturá-lo. 

Numa carta, por exemplo, faz-se necessário ancorá-la num tempo, num espaço e numa relação 

de interlocução, a fim de que os dêiticos usados possam ser entendidos. Por isso, as cartas 

trazem a indicação do local e da data em que foram redigidas, além do nome de quem as envia 

e da pessoa para quem se escreve (FIORIN, 2016). 

O estilo, por sua vez, diz respeito a uma seleção de meios linguísticos, como as 

escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais, tendo em vista a imagem do interlocutor e 

como se presume uma compreensão responsiva do texto. No gênero requerimento, por 

exemplo, há um uso formal da linguagem, pautado numa oficialidade que direciona o 

emprego da língua.  

 Quando se fala em gênero, é muito comum o nome de Bakhtin, mas o estudo dos 

gêneros remonta à antiguidade clássica. Nesse sentido, Faraco (2009) salienta que parece que 

foi Platão um dos primeiros a tratar sobre o assunto. No livro III, da República, por exemplo, 

dividiu a mimese em três modalidades: a lírica, a épica e a dramática. 

Aristóteles, por sua vez, contribuiu com dois grandes trabalhos de sistematização dos 

gêneros. Na Arte retórica, propôs e estudou três: o deliberativo, o judiciário e o epidítico. Já 

na Arte poética, “[...] buscou tratar da produção poética em si mesma e de seus diversos 

gêneros, explorando extensamente as propriedades da tragédia e da epopeia” (FARACO, 

2009, p. 123). Esses dois trabalhos foram relevantes para o estudo dos gêneros durante 

séculos. 

O foco de atenção voltava-se, sobretudo, para as propriedades formais do texto, 

entendidas como padrões inflexíveis. Isso fez com que o romantismo problematizasse a 

estética clássica, como a questão do modelo do teatro clássico e a percepção do anacronismo 

da epopeia clássica. Dentro desse contexto, vivia-se o surgimento do romance, gênero para o 

qual a tradição não oferecia ferramentas para análise, colocando-a numa constante crise 

(FARACO, 2009). 

Diante disso, o que dá um grande diferencial a Bakhtin e seu Círculo é justamente sua 

abordagem dos gêneros, a qual não os desvincula da vida social de onde emergem as relações 

dialógicas, de modo que a esfera de comunicação na qual o sujeito está inserido no momento 

em que produz um enunciado, torna-se parte indissociável deste último, formando um todo de 

sentido. Nesse aspecto, Machado (2008) diz que a partir de Bakhtin houve uma mudança de 

rota em relação aos estudos dos gêneros, pois voltou-se, sobretudo, a atenção para as práticas 

prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do discurso, oferecendo-o como 

manifestação de pluralidade. 
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Por falar em sujeito novamente, é pertinente tratar como ele é postulado dentro da 

teoria Bakhtiniana. 

 

2.5.4 O sujeito dialógico 

 

É pertinente reiterar que ao longo da história dos estudos textuais, especificamente nas 

duas primeiras fases da LT, o sujeito foi excluído da análise textual, sendo colocado em 

questão a partir do que ficou conhecido dentro da LT como Virada Pragmática. Considerando 

isso, para o entendimento da concepção do sujeito dialógico, é relevante fazer algumas 

observações acerca do sujeito pragmático, embora já se tenha feito neste referencial teórico 

algumas considerações sobre a pragmática.  

Ao pensar nas características do referido sujeito, pode-se dizer que ele é livre, 

individual, consciente e intencional. Para explicitar essas peculiaridades, nas palavras de 

Alvarez et al. (2014), isso se deve ao fato de que, na perspectiva em questão, o sujeito tem 

vontade própria e tem consciência de suas ações, bem como é livre para fazer suas escolhas 

sociolinguísticas, capaz de avaliar o que é pertinente para sua interação discursiva, 

alimentando a ideia de que o sentido se processa a partir da intenção do falante.  

Na fase sociocognistivo-interacionista, percebe-se um distanciamento desse sujeito 

individual e dono de suas vontades e de suas ações, visto que se passa a considerá-lo como 

autores/construtores sociais, sujeitos que – dialogicamente – se constroem e são construídos 

no texto (KOCH, 2009; ELIAS; KOCH, 2011). Apesar de propor um sujeito social em vez de 

um individual, nota-se que não há uma explicitação com relação à base teórica responsável 

pela sustentação desse sujeito social, necessitando de uma maior sistematização nesse sentido. 

O sujeito é entendido dentro da “Fase Bakhtiniana”, como eminentemente social e 

responsivo, mas com traços de singularidades. Esses traços, todavia, não devem ser 

interpretados sob um viés pragmático de linha dura, no sentido de puramente individuais. Nas 

palavras de Faraco (2009, p. 86), isso se deve porque “[...] cada ser humano ocupa um lugar 

único e insubstituível, na medida em que cada um responde às suas condições objetivas de 

modo diferente de qualquer outro”. Cada um seria, assim, um evento único do Ser. 

Em outras palavras, vivendo em sociedade, cada um tem experiências únicas, seja na 

escola, na família, no trabalho etc. Os sujeitos incorporam valores e interagem com eles de 

forma singular, os quais vão impactar na maneira de se posicionarem perante o mundo. Esses 

posicionamentos, por sua vez, serão sempre ideológicos, marcados por diversas vozes já ditas 
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ao longo do tempo. Portanto, cada um tem uma historicidade ímpar dentro de um contexto 

sócio-histórico. 

 Tendo uma consciência social, ele se constitui nas relações socioideológicas através 

do outro. Essa relação de alteridade que o marca de forma bastante significativa, de modo que 

o mergulha em diversas vozes ao longo de sua vida, com as quais pode concordar ou 

discordar, fruto de uma sociedade heterogênea, é um fator de suma importância para a 

compreensão desse sujeito. Bakhtin (2010, p. 294-295) dá alguns encaminhamentos nesse 

sentido, todos os nossos enunciados é pleno de palavras dos outros, “[...] de um grau vário de 

alteridade ou de assimilabilidade, de um grau de aperceptibilidade e de relevância. Essas 

palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos e reacentuamos”. São essas variadas vozes que fazem com que ele não seja 

origem do dizer, não tome uma posição unilateral e nem seja considerado livre. 

Diante disso, não se pode pensar que o sujeito dialógico é desprovido de qualquer 

intencionalidade. Dessa forma, há fios intencionais, mas sem a pretensão de um agir 

individualmente sobre seu interlocutor, conforme foi possível perceber ao tratar da pragmática 

(ALVAREZ et al., 2014). Considerando isso, o leitor não se torna passivo no processo de 

produção de sentido, pois não tem a necessidade de ficar preso “ao que o autor quis dizer”, 

demonstrando-se como sujeito responsivo. 

Dessa forma, concebendo o sujeito assim, parafraseando Faraco (2009), a 

compreensão não é uma mera experiência psicológica da ação dos outros, mas uma atividade 

dialógica que, diante de um texto, gera outro(s) texto(s). Portanto, compreender não pode ser 

um ato passivo, mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição diante do texto, 

o que remete a um sujeito responsivo. 

Os textos produzidos por esse sujeito, nunca será neutro, haverá sempre ideologia. Isso 

gera a necessidade de uma explicitação desse conceito, a fim de pensar como ele é entendido 

para o Círculo de Bakhtin e qual é sua relevância para a compreensão textual.  

 

2.5.5 A ideologia em Bakhtin 

 

Conforme já foi apontado aqui, a perspectiva sociocognitivo-interacionista da LT 

reconhece que não há neutralidade nos textos. Todavia, não explicita essa questão, de modo a 

mostrar mais claramente o sustentáculo teórico que subjaz esse posicionamento.  
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O conceito é de fundamental importância para a “Fase Bakhtiniana” da LT, visto que 

de fato não existe texto desprovido de ideologia. Faraco (2009, p. 46) diz que esse termo é 

uma palavra “maldita”, devido às incontáveis significações sociais que pode vincular. Torna-

se pertinente mostrar como ele é concebido por Bakhtin e seu Círculo. Segundo Miotello 

(2008, p. 169), no texto “O que é linguagem”, de Voloshinov (1930), encontra-se a única 

definição de ideologia, sendo a seguinte: “Por ideologia entendemos todo o conjunto dos 

reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem 

e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas”.  

Faraco (2009, p. 46-47) chama a atenção que a palavra ideologia pode aparecer no 

plural para designar as esferas de produção imaterial (a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a 

ética, a política) e, mais adiante no seu texto, destaca que “[...] qualquer enunciado é, na 

concepção do círculo, sempre ideológico – para eles, não existe enunciado não ideológico. E 

ideológico nos dois sentidos: qualquer enunciado se dá na esfera de uma das ideologias [...] e 

expressa sempre uma posição avaliativa”. 

Por isso, não existem signos sem ideologia (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2012), os 

quais emergem do interior das relações sociais. Isso significa que os diversos textos que 

circulam socialmente têm valores axiológicos do sujeito social que os produziu, de modo que 

estão com posicionamentos avaliativos sobre as realidades que os cercam. Dentro dessa linha 

de pensamento, a ideologia deve ser entendida sob um viés social e histórico. Quando se fala 

nesses dois fatores, não se pode entendê-la como uma ferramenta de “ocultação das realidades 

sociais”, tal como postulada pelo Marxismo. Além disso, não se pode entendê-la como “uma 

ideia na cabeça do homem”, concepção que a subjetiva/interioriza, isolando-a do contexto 

sócio-histórico. Dessa forma, é preciso olhá-la como um acontecimento vivo e dialógico 

(MIOTELLO, 2008). O texto seguinte ajuda a entender melhor isso: 
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(2) 

 

    Disponível em: < http://atarde.uol.com.br/charges/1683-simanca-corrupcao>. Acesso em: 28 dez 2016. 

 

Uma análise textual do gênero discursivo em questão permite dizer que há um ponto 

de vista e, portanto, há ideologia, a qual é notada quando se considera não apenas a camada 

linguístico-semiótica, mas também a camada histórico-ideológica do texto, responsável pela 

questão das inferências. Isso porque dentro do contexto sócio-histórico brasileiro o problema 

da corrupção é de grande notoriedade, sendo os políticos os mais acusados de cometer tal 

crime. Todavia, em vez de alguns se importarem com tais acusações, se vangloriam com os 

títulos (corrupto e ladrão), “demonstrando pouco caso” em serem considerados o oposto 

(honesto e ético). Isso mostra uma espécie de inversão de valores por parte de certos 

representantes políticos, a qual o texto faz crítica, no sentido de que “deveriam se 

envergonhar” do que fazem, de modo a buscar um caminho sem corrupção. Com isso, fica 

nítido um posicionamento, fundamentado em valores adquiridos socialmente. 

Heine (2015) assevera que a compreensão textual não pode desconsiderar o fenômeno 

da ideologia, uma vez que ele se imbrica ao texto juntamente com outros (contexto sócio-

histórico, contexto imediato, cotexto, responsividade, multissemióticidade) tonando-se um 

fator relevante para a produção de sentido. Desse modo, a ideologia ganha mais notoriedade 

dentro da “Fase Bakhtiniana” da LT, visto que procura tratá-la de forma mais sistemática para 

a análise textual. 

http://atarde.uol.com.br/charges/1683-simanca-corrupcao
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Feitas essas considerações para a fundamentação teórica desta pesquisa, parte-se para 

os “Aspectos metodológicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo pretende-se mostrar os procedimentos metodológicos, de modo a 

contemplar o objetivo geral, os específicos, o problema de pesquisa e a hipótese, bem como 

apresentar o corpus e as técnicas de observação.  

Esta pesquisa tem como fundamentação teórica a Linguística Textual, especificamente 

a perspectiva sociocognitivo-interacionista (KOCH, 2009) e a fase bakhtiniana (HEINE, 

2012, 2015).  Seu objetivo geral consiste em investigar as atividades de compreensão textual 

presentes nos livros do GESTAR II de língua portuguesa, de modo a verificar o que cada 

tipologia de pergunta significa para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos.  

Além disso, os objetivos específicos são os seguintes: 1) classificar as atividades de 

leitura em tipologias; 2) analisar alguns exemplos de perguntas cujo aparecimento foi mais 

frequente durante o processo de categorização; 3) sugerir algumas atividades mais 

contributivas para a formação de leitores críticos.  

Nota-se que, embora alguns livros didáticos de língua portuguesa preconizem que o 

foco é a compreensão textual, ainda precisam avançar em relação a esse requisito, de modo a 

fazer um trabalho mais consistente nesse sentido, conforme mostram as pesquisas realizadas 

por Marcuschi (1996), Heine (2012) e SALES (2016).  

Tendo em vista essa questão, sendo o Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar II 

(GESTAR II) do Governo Federal, fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de língua portuguesa, qual a consistência do trabalho com a compreensão textual nos 

materiais didáticos
3
 destinados alunos?  

A hipótese que se tem para esse questionamento consiste em pensar que, considerando 

as orientações dos PCN e do Guia Geral do GESTAR II, há um trabalho mais contributivo 

para o estudo do texto em sala de aula, de forma a ter uma quantidade significativa de 

questões de compreensão textual. 

Sendo esta pesquisa qualitativa, antes da focalização de seus pontos centrais, buscou-

se fazer um trajeto em relação ao livro didático, de forma a destacar em que período da 

história escolar brasileira ele passou a ficar em evidência. Feita essa retrospectiva, partiu-se 

                                                           
3

 Os cadernos de Apoio à Aprendizagem do Aluno (AAA) do GESTAR II de língua portuguesa foram 

classificados nesta dissertação como materiais didáticos em vez de livros didáticos. Isso porque, geralmente, 

quando se fala em livro didático, ficam pressupostos uma editora, os critérios de avaliação do PNLD, autor(es) 

explícito(s) etc. Esses fatores mencionados não envolvem os livros de tal programa, pois são distribuídos com a 

finalidade de complementação do ensino-aprendizagem de língua materna e não passam pelos critérios citados, 

por exemplo. Embora se faça essa diferença terminológica, nota-se que questões que envolvem o livro didático 

também transpassam o material didático, como a relevância das atividades propostas, o uso que o professor faz 

deles, entre outras. 
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para a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de língua portuguesa (BRASIL, 

1998), visto que esse documento é um “divisor de águas” no que se refere às questões de 

ensino-aprendizagem de língua materna. Dessa forma, buscou-se analisar suas concepções 

teóricas, como as de língua, texto e leitura. Depois disso, analisou-se o Guia Geral (BRASIL, 

2010) do GESTAR II, pois é pertinente para o pesquisador saber as postulações teóricas nas 

quais esse programa se fundamenta, sendo os PCN a base para o desenvolvimento do seu 

trabalho, o que também justifica a análise de tal documento. Para tanto, considerou-se 

também suas concepções de língua, texto e leitura, bem como seu objetivo geral. 

Feita essa parte, foram apresentadas considerações sobre como a compreensão textual 

é entendida nesta pesquisa e, depois, partiu-se para a classificação de perguntas em tipologias, 

bem como a descrição das encontradas com mais frequência em cada uma das séries da 

coleção de livros de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAA), versões dos alunos. 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

O corpus desta dissertação são as atividades de compreensão textual presentes nos 

livros do GESTAR II de língua portuguesa do Ensino Fundamental II, especificamente os 

distribuídos pela Secretaria da Educação da Bahia. Para a análise das atividades foram 

contemplados os quadro livros de Atividade de Apoio à Aprendizagem (AAA) desse 

programa, sendo os destinados aos alunos. É pertinente salientar que tais livros são uma 

espécie de compilado, pois eles têm vários cadernos, diferentemente dos mais “oficiais” 

distribuídos diretamente pelo MEC cuja organização consiste em colocar cada temática em 

apenas um livro, somando vários dessa forma. Diante disso, os livros selecionados foram da 

5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 

Para a análise das perguntas, no livro de 5ª série foram escolhidos os cadernos de 

“Linguagem e cultura”, “Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e tipos textuais”, 

“Leitura e processos de escrita I” e “Leitura e processo de escrita II”. Esses três primeiros 

cadernos apontados foram escolhidos pelo fato de terem um número maior de atividades de 

leitura. Além disso, foram contemplados nessa série dois cadernos adicionais, sendo os dois 

últimos mencionados. Isso tem como justificativa o pressuposto de que os alunos que saem do 

Ensino Fundamental I devem ter uma maior formação no que diz respeito à leitura de textos, a 

fim de terem mais condições de dar continuidade nos estudos durante o Ensino Fundamental 

II. 
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Já nos livros da 6ª série para a classificação e análise das perguntas, foram escolhidos 

os cadernos e cultura de “Linguagem”, “Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e 

tipos textuais”. Tais cadernos demonstraram uma quantidade relevante de atividades, o que 

justifica suas escolhas. 

No que se refere ao livro da 7ª série, assim como o supracitado, foram escolhidos os 

mesmos cadernos para a classificação e análise das perguntas (“Linguagem e cultura”, 

“Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e tipos textuais”). Isso também tem como 

argumento o número de atividades disponíveis, o que atende de maneira mais significativa o 

propósito desta pesquisa. 

Por fim, no livro da 8ª série, assim como no da 5ª série, foram inclusos dois cadernos a 

mais (“Leitura e processos de escrita I” e “Leitura e processo de escrita II”) além dos 

presentes em cada um dos livros da 6ª e 7ª séries (“Linguagem e cultura”, “Análise linguística 

e análise literária”, “Gêneros e tipos textuais”). Como justificativa para a contemplação destes 

três cadernos, o argumento consiste em dizer que neles novamente foi encontrado um maior 

número de atividades. No que tange ao adicional feito também na serie em questão, deve-se 

ao pressuposto de que o aluno que está na 8ª série deve desenvolver de maneira mais nítida 

uma competência leitora, a fim de terem mais condições de dar continuidade ao Ensino Médio 

com mais êxito. 

Com essas considerações sobre o corpus desta dissertação, nota-se que o foco está nas 

atividades dos livros da 5ª e 8ª séries.  

 

3.2 MODELO E TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO 

 

A execução dos procedimentos de classificação e análise, baseou-se nos trabalhos de 

Marcuschi (1996, 2005, 2008), Alvarez et al. (2014) e Neiva (2015). Apesar de o trabalho se 

fundamentar nas categorias criadas e nos acréscimos dados por esses autores, durante o 

processo de classificação das perguntas, houve a necessidade de se acrescentar duas 

categorias, visto que há perguntas que não se enquadram nas já criadas, gerando a necessidade 

de outras para o avanço da pesquisa. Por isso, foram acrescentadas as tipologias crítica e 

intencional. Para explicar o que caracteriza esses dois acréscimos, grosso modo, é possível 

dizer que o primeiro tipo consiste numa pergunta que leva o aluno a ter um posicionamento 

crítico diante do texto; o segundo tipo indaga sobre a intenção do autor do texto para o aluno. 
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Abaixo segue um quadro adaptado com as tipologias e a descrição de cada uma delas, 

bem como alguns exemplos para uma melhor explicitação. Depois da classificação das 

perguntas em tipologias, proceder-se-á com a descrição das que tiveram um número maior de 

ocorrências, totalizando quatro para cada série.  

 

 

Quadro 1 – Tipologias de perguntas 

Tipologias de perguntas Descrição Exemplos 

 

 

Inferenciais 

“Estas P são as mais complexas, 

pois exigem conhecimentos 

textuais e outros, sejam eles 

pessoais, contextuais, 

enciclopédicos, bem como 

regras inferenciais e análise 

crítica para busca de respostas”. 

(MARCUSCHI, 2008, p.271) 

 Qual a finalidade dessa 

propaganda? 

(BRASIL, 2014, p.61) 

 

 

 

Cópias 

“São as P que sugerem 

atividades mecânicas de 

transcrição de frases ou palavras. 

Verbos frequentes aqui são: 

copie, retire, aponte, indique, 

transcreva,complete, assinale, 

identifique etc.”. 

(MARCUSCHI, 2008, p.271) 

“Acrescente-se que a pergunta 

pode ainda ser classificada como 

cópia quando é diretamente 

retirada do texto, 

independentemente de processos 

reflexivos, oferecendo ao aluno 

apenas a possibilidade de uma 

resposta passiva “sim” ou “não”, 

ou localização da resposta 

pronta”. 

(NEIVA, 2015, p. 100) 

 

 O que mais chamou a 

atenção de Liliana no e-

mail enviado por 

Eduardo?  

(BRASIL, 2014, p.18) 

 

 

Pessoais 

“São as P que indagam sobre 

questões que admitem qualquer 

resposta, não havendo 

possibilidade de se equivocar. A 

ligação com o texto é apenas um 

pretexto sem base alguma para 

resposta”.  

(ALVAREZ et al., 2014, p.103) 

 Que patrimônios 

pessoais ou nacionais 

vocês consideram 

importantes? Citem 

alguns. 

(BRASIL, 2014, p. 72)  
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Críticas 

São as P que exigem 

posicionamento crítico do leitor 

diante do texto. Geralmente vêm 

acompanhadas de palavras 

como: justifique, explique etc. 

Assim, exigem argumentação 

para a sustentação de um ponto 

de vista. 

 Se o texto não pertence 

à norma culta, é correto 

afirmar que a pessoa 

que escreveu não 

conhece gramática? 

Justifique sua resposta. 

(BRASIL, 2014, p. 46) 

 

Mistas 

“São as P que podem envolver 

várias questões (cópia, 

inferência, oralidade etc.)”. 

(ALVAREZ et al., 2014, p. 102) 

 Quem é o autor da 

proposta do texto 2? 

Este autor nos coloca 

no campo da realidade 

ou da fantasia? 

(BRASIL, 2014, p. 45) 

 

 

Orais (oralidade) 

“São as P que envolvem 

questões de língua falada, 

abarcando desde o gênero oral 

prototípico até os gêneros 

híbridos (debates, aula, 

exposição oral etc.)”. 

(ALVAREZ et al., 2014, p. 102) 

 Você conhece algum 

ritual? Fale sobre ele. 

(BRASIL, 2014, p.41) 

 

 

 

Outras 

“São as P que não se encaixam 

em nenhuma das categorias 

apresentadas, mas não são 

quantitativamente produtivas 

para compor uma nova 

categoria.”  

(ALVAREZ et al., 2014, p. 102) 

 Transcreva a fala do 

visitante usando o 

registro culto da 

linguagem. 

(BRASIL, 2014, p.49) 

 

 

Intencionais 

São as P que indagam sobre a 

intenção do autor do texto, de 

modo que caberia “descobrir” tal 

intenção para a compreensão 

textual acontecer, o que dá 

índios de uma desconsideração 

do conhecimento de mundo do 

leitor. 

 Por que no último verso 

o autor escreve 

“telhados” e não 

“teiados”? 

(BRASIL, 2014, p.21) 

 

 

 

 

 

Metalinguísticas 

“São as P que indagam sobre 

questões formais, geralmente da 

estrutura do texto ou do léxico, 

bem como de partes textuais. 

Aqui se situam as P que levam o 

aluno a copiar vocábulo e depois 

identificar qual o significado que 

mais se adapta ao texto.” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 272) 

“Este tipo de pergunta focaliza o 

texto como pretexto para a 

extração de conteúdos 

gramaticais, tomando o sujeito 

como passivo, pronto a atender, 

sem questionamentos, aos 

comandos das questões”. 

(NEIVA, 2015, p.100) 

 

 

 9) Do ponto de vista 

dos versos: 

 

a) Quantas estrofes há 

e quantos versos 

têm? 

 

 (BRASIL, 2014, p.12) 
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Fonte: Marcuschi (1996, 2005, 2008), Alvarez et al. (2014) e Neiva (2015). 

 

No geral foram analisadas 385 perguntas de um total de 76 textos. Para especificar 

esses números, no livro da 5ª série foram 60 atividades de 13 textos. No que tange ao livro 

didático da 6ª série foram 75 questões de 13 textos. Já no da 7ª série foram analisadas 105 

atividades de um total de 22 textos. Por fim, no da 8ª série foram 145 questões de 28 textos.  

Espera-se, assim, que esses procedimentos possam contribuir para o estudo do texto 

em materiais e livros didáticos, o que é mais uma razão para tornar uma pesquisa dessa 

natureza pertinente, a fim de se ter mais avanço com relação à análise textual em sala de aula 

e, consequentemente, isso venha a se refletir na formação leitora dos estudantes. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão feitas considerações sobre o livro didático de língua portuguesa, 

de modo a destacar em que período histórico ele é inserido na escola com maior evidência e 

as mudanças pelas quais passou desde o processo de “democratização” do ensino. Depois 

disso, serão feitas considerações sobre os PCN, dada sua importância para o ensino de língua 

materna e, logo em seguida, a análise do Guia Geral do GESTAR II. Logo depois, serão 

discutidas questões relativas à compreensão textual, a fim de se chegar posteriormente às 

atividades dos livros do programa mencionado, procedendo com os resultados da 

classificação das perguntas e a descrição das que tiveram um maior número de ocorrência, 

bem como sugerindo algumas atividades. 

 

4.1 A “DEMOCRATIZAÇÃO” DO ENSINO: O LIVRO DIDÁTICO EM MAIOR 

EVIDÊNCIA 

 

Percebe-se que no decorrer da história da sociedade brasileira, o ensino sempre foi um 

privilégio dos membros das classes média e alta economicamente. Os professores eram 

oriundos da “elite” cultual e seus alunos eram pertencentes da “elite” social. Apesar das 

notáveis falhas didáticas, a aprendizagem ocorria, visto que os docentes eram altamente 

capazes por vocação e tinham a seu favor saúde, alimentação e uma significativa 

possibilidade de leitura (GERALDI, 1997).    

A partir de 1950, esse cenário educacional passa por uma notável modificação, o que 

ficou conhecido como “a democratização do ensino”. Na verdade, não houve uma 

democratização real nesse período, visto que o acesso ao ensino expandiu-se, sobretudo, 

quantitativamente e, dessa forma, a sua qualidade ficou prejudicada. Silva (1995), por 

exemplo, no que tange ao ensino de língua materna, diz que a escola nessa época continuava 

perseguindo, no geral, uma tradição normativo-prescritiva, o que contribuía para a 

marginalização das variedades linguísticas com as quais o novo público chegava à sala de 

aula. Nesse sentido, a escola estava sendo peseudodemocratizada. 

No que se refere ainda à questão da qualidade do ensino, soma-se a isso o fato de que 

com a expansão das escolas públicas, muitas foram traduzidas em prédios improvisados sem 

condições dignas para a prática de ensino, sem equipamento e sem segurança. Com o aumento 
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das crianças em sala, foram criados um turno intermediário e mecanismos de controle do 

processo, gerando a burocratização do ensino (GERALDI, 1997). 

Essa nova parcela de alunos é oriunda de estratos sociais excluídos ao longo do tempo 

que, diferentemente de seus pais, terão a oportunidade de frequentar a escola. Com isso, tem-

se uma mudança notável: o professor tradicional não leciona apenas para uma elite social 

como antes. 

Com o aumento do número de alunos ingressando na escola, houve a necessidade de 

contratar novos professores, a fim de suprir essa nova demanda estudantil. Como resultado 

disso, Faraco (2008, p. 186-187) mostra que  

 

[...] fragilizou-se a formação docente (que chegou a ser realizada em muitos casos 

meio de uma licenciatura curta de dois anos), alterou-se significativamente o perfil 

socioeconômico do magistério (agora cada vez mais oriundo de segmentos sociais 

de baixa renda e parca experiência com a cultura da escrita) e, por fim, foi a 

desvalorizada a profissão docente (submetida a um regime extenuante de trabalho e 

a uma remuneração precária). 

               

 

Vale ressaltar que nesse contexto histórico-educacional, é a perspectiva tecnicista da 

educação brasileira que se encontra em destaque, surgida especialmente depois da instalação 

do governo militar em 1964. A mediação didática ocorre por meio dos recursos tecnológicos, 

tornando o professor com atributos de um administrador do processo de aprendizagem. Na 

Tecnopedagogia, um recurso que chama mais a atenção nesse período, é o livro didático. 

D’Avila (2013, p. 94) frisa essa questão ao dizer que, apesar de a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) ter sido criada em 1938, “[...] é com a instituição da Fundação Nacional do 

Material Didático (FENAME), em 1968, que esse recurso de ensino ganha fôlego e assume a 

posição de comando na medição entre o saber escolar e o aluno”. 

Como efeito disso, a relação entre professor e aluno se altera, visto que a questão 

interpessoal é enfraquecida, gerando individualismo. Os recursos tecnológicos são colocados 

como o centro, colaborando para outra relação entre o aluno e o conhecimento. Isso acaba 

diferindo dos ganhos da Escola Nova em que cabia ao discente a escolha da forma mais 

adequada para aprender e/ou descobrir, sem a padronização dos meios de ensino (D’AVILA, 

2013). 

Dentro desse contexto histórico-educacional da Tecnopedagogia com o livro didático 

em maior evidência, ele tem a finalidade de preencher uma lacuna no que diz respeito à 

formação do professor, de modo que aprenda com os livros-roteiros para administrar 

“adequadamente” as obras didáticas destinadas aos alunos. Percebe-se com isso, que o 
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professor tem aulas e exercícios preparados para sua prática de ensino, contribuindo para 

gerar uma reprodução acrítica de um conteúdo programático. 

D’Avila (2013, p. 94) esclarece essa questão ao mostrar que 

 

[...] quando se trata de mediação didática na Tecnopedagogia, é preciso que se diga 

que a ação do professor estava submetida pelas prescrições técnicas advindas, 

sobretudo, dos livros didáticos e dos demais materiais instrucionais. Numa posição 

secundária, o papel do docente passa a ser o de administrador de um saber 

fragmentado, pré-moldado e da ideologia do sistema. 

 

             

No que se refere ao livro didático de língua portuguesa, percebe-se que a partir da 

segunda metade da década de 50, aproximadamente, a disciplina “Português” vai passar por 

um processo de mudanças, uma vez que nesse período há uma modificação em seu conteúdo, 

fruto de transformações das condições sociais e culturais e, sobretudo, do acesso da população 

à escola, exigindo um pensar sobre a função e os objetivos dessa instituição (SOARES,  

2002). 

Nesse sentido, a disciplina em questão passa a ser dividida entre estudo da gramática, 

do texto, sobre a língua e da língua, buscando uma articulação para a construção dessa 

disciplina. Ora é na gramática em que se busca elementos que ajudem na interpretação 

textual, ora é no texto em que se busca estruturas linguísticas para a aprendizagem da 

gramática. Essa nova perspectiva ocorrida gradativamente, refletiu no livro didático de LP, 

visto que é nessa fase em que ele passa a ser dividido em capítulos para se adequar aos novos 

conteúdos em questão, incluindo exercícios de interpretação, vocabulário, redação e 

gramática, conforme mostra Soares (2002). 

 Depois disso, uma questão que marcou o ensino de língua portuguesa, embora os 

efeitos concretos na sala de aula tenham sidos tímidos ao longo do tempo, foi a inserção da 

Linguística como componente curricular obrigatório no curso de Letras, no início da década 

de 60. A entrada da ciência da linguagem como disciplina coincidiu com o período mais 

fechado da ditadura militar, assim como a expansão dos meios de comunicação de massa.   

Em termos de políticas para o ensino, por volta de 1970 a disciplina curricular 

Português sofreu uma radical mudança. Isso tem como explicação a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº 5692/71). Tal mudança não ocorreu progressivamente como as 

transformações no transcorrer histórico apontadas anteriormente, mas tendo como base a 

instauração do governo militar em 1964. Essa nova lei estava voltada para determinados 

objetivos e ideologias desse regime, o qual visava o desenvolvimento. A língua passa a ser 

uma significativa ferramenta para essa questão (SOARES,  2002). 
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Como consequência desse contexto histórico, segundo Soares (2002), o nome da 

disciplina é modificada para Comunicação e expressão, nas séries iniciais do então primeiro 

grau e Comunicação em língua portuguesa nas séries finais desse grau. Já no segundo grau, 

foi denominada de Língua Portuguesa e literatura brasileira, não focalizando o termo 

“comunicação” como no grau anterior. 

Além disso, nesse período surge ainda a teoria da comunicação para a análise da 

língua, transposta das áreas dos meios eletrônicos de comunicação. Com relação a isso, 

acrescenta Soares (2002, p. 169) ao dizer que 

 

A concepção da língua como sistema, prevalente até então no ensino da gramática, e 

a concepção da língua como expressão estética, prevalente inicialmente no ensino da 

retórica e da poética e, posteriormente, no estudo de textos, são substituídas pela 

concepção da língua como comunicação. Os objetivos passam a ser pragmáticos e 

utilitários: trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como 

emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e compreensão de códigos 

diversos – verbais e não-verbais. Ou seja, já não se trata mais de estudo sobre a 

língua ou de estudo da língua, mas de desenvolvimento do uso da língua.  

 

 

Isso tudo vai ter reflexos no livro didático de língua portuguesa, no qual a gramática é 

minimizada e passa a incluir textos sob o viés exclusivamente de critérios literários, mas pelo 

seu grau de presença nas práticas sociais (histórias em quadrinhos, anúncio publicitário etc.). 

Além disso, o entendimento de leitura passa a se ampliar, uma vez que já se percebe uma 

abertura para se pensar o texto não verbal. A oralidade passa a ganhar alguma notoriedade 

nesse momento também, visto que se pensa no seu desenvolvimento ligado ao cotidiano.  

Para Faraco (2007, p. 21-22), nessa época, ocorreram as primeiras intervenções mais 

nítidas no debate sobre o ensino no Brasil. Para exemplificar essas intervenções, cita o livro 

Prática de ensino de língua portuguesa (1971), no qual há um “roteiro metodológico para o 

desenvolvimento de atividades orais, de leitura, de escrita e de domínio de uma variedade 

mais formal da língua”. Além disso, é notável também o texto de Aryon Rodrigues “Tarefas 

da linguística no Brasil” de 1965, apresentado numa palestra e publicado posteriormente. Nele 

se discute a importância do ensino de Português ser um dos temas da Linguística. 

É por volta dos anos 80 que ocorre uma significativa transformação da concepção de 

língua para o ensino na escola. As Novas propostas para o ensino de língua portuguesa, 

documento elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, surge nesse 

período. Nele há a abordagem do estudo das variedades linguísticas, dos níveis de linguagem, 

além da relação entre oralidade e escrita. Além do mais, traz uma concepção de ensino 

humanística e social (GREGOLIN, 2007).  
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Se no primeiro momento dessa época o foco se deu, sobretudo, na questão das 

variedades linguísticas, tendo como base a sociolinguística, num segundo período dessa 

década entram em questão as contribuições da Linguística Textual para o ensino, conforme 

mostra Gregolin (2007). Os alunos se comunicam por meio do texto, de modo que não há 

interação sem produção textual. Dessa forma, é preciso fazer com que ele seja o centro das 

aulas de língua portuguesa na escola, tornando-se a unidade fundamental de ensino-

aprendizagem. A língua só se materializa concretamente através dos diversos textos que 

circulam socialmente.  

Para a abordagem dessa heterogeneidade textual, nos anos 90, um passo a mais foi 

dado na direção da explicitação da relevância social da linguagem quando o ensino de língua 

passou a incorporar as teorias da enunciação. Tendo em vista tal abordagem, Gregolin (2007, 

p. 69) aponta que para tanto, 

 

[...] é necessário adotar uma perspectiva discursiva. A análise do discurso e as ideias 

de M. Bakhtin influenciaram decisivamente nossa forma de enxergar a língua como 

dispositivo de inserção social, a partir dos conceitos de “gênero”, de condições de 

produção do discurso, de linguagem como sociointeração, como “arena de lutas 

ideológicas”. 

 

 

Ainda na segunda metade de 1980, as denominações comunicação e expressão e 

comunicação e língua portuguesa são retiradas, fazendo com que a disciplina seja rotulada 

novamente de Português, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental. Essa 

medida foi tomada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), devido a protestos da área 

educacional. 

Esses protestos baseavam-se, por exemplo, em questionamentos acerca da concepção 

de língua e de ensino adotada pela escola, visto que sua consistência diante do cenário 

histórico desse período se fragiliza. Nesse momento, o país estava num processo de 

redemocratização. 

Foram muitas as contribuições que a Linguística trouxe para o ensino aprendizagem de 

língua materna ao longo do tempo. Entre elas, numa espécie de retomada de alguns fatores 

discutidos, é possível citar a questão do “certo” e “errado” em torno das variedades 

linguísticas, respeitando-as sem perder de vista a necessidade de fazer com que o aluno 

aprenda uma modalidade mais formal da língua. Além disso, a adequação do uso da 

linguagem às circunstâncias de interação, bem como o ensino da leitura e da escrita situado 
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socialmente. Soma-se a isso ainda a questão de se adotar uma concepção interacionista de 

língua, a fim de que haja implicações mais adequadas para o ensino de língua portuguesa. 

Todavia, é preciso reconhecer que apesar de muitas dessas contribuições encontrarem-

se materializadas, o centro das aulas de língua portuguesa ainda continua consistindo, 

predominantemente, no ensino da gramática descontextualizada, cujo foco recai, sobretudo, 

para a nomenclatura gramatical. Portanto, sem muito espaço para a formação de leitores mais 

críticos, capazes de produzir sentido para variados textos e para a promoção de situações 

comunicativas reais (ou simuladas) direcionadas à produção textual com interlocutores, visto 

que os alunos são sujeitos eminentemente sociais. Além disso, sem muito espaço também 

para análise da língua em uso.  

 Como exemplos dessas materializações cujo propósito é fazer com que haja mudança 

no que tange ao ensino de língua, é possível constatar que há um querer oficializado nesse 

sentido por parte dos órgãos oficias (ANTUNES, 2003). O Sistema Nacional da Educação 

Básica (SAEB) busca avaliar o desempenho dos alunos da educação básica em todo o país, a 

fim de oferecer ferramentas para a redefinição de políticas educacionais mais adequadas para 

o ensino, tendo como base descritores contemplativos de habilidades e competências 

relacionadas à leitura. Além disso, tem-se o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

qual apresenta critérios para a aprovação de livros didáticos de língua portuguesa. Entre esses, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são considerados como o documento mais 

importante no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa nos últimos tempos.  

 

4.2 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

UM DIVISOR DE ÁGUAS 

 

Publicado em 1997, os PCN de língua portuguesa representam um grande avanço no 

que tange a políticas públicas de ensino-aprendizagem de língua materna no Brasil. Fruto de 

pesquisas científicas, tal documento propõe diretrizes norteadoras do currículo e seus 

conteúdos mínimos, a fim de assegurar uma formação básica comum. Isso, todavia, não tira a 

autonomia das secretariais estaduais e municipais de educação e dos professores, uma vez que 

pode haver complementação, tendo em vista, por exemplo, a abordagem de demandas de 

interesses locais. 

Entre os postulados teóricos presentes nesse documento para fundamentar uma nova 

proposta de ensino, encontra-se uma concepção interacionista de língua, através da qual a 

interação dá-se por meio do texto. Dessa forma, ele deve ser o centro das aulas de língua 
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materna, o que vai de encontro a uma perspectiva tradicional de ensino, a qual toma como 

unidades básicas as que “[...] decorrem de uma análise de estratos — letras/fonemas, sílabas, 

palavras, sintagmas, frases — que, descontextualizados, são normalmente tomados como 

exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva” (BRASIL, 

1998, p. 23). Com isso, sem considerar uma reflexão sobre a língua em uso para ampliar as 

habilidades de leitura e escrita. Portanto, um ensino de gramática em si mesma. 

Isso faz com que os PCN de língua portuguesa sejam divididos em dois eixos: (1) uso 

da língua oral e escrita e (2) reflexão sobre a língua e linguagem. No primeiro eixo, 

encontram-se a prática de escuta e de leitura de textos e a prática de produção de textos orais e 

escritos. No segundo, tem a prática de análise linguística. Para justificar tal organização, 

considera-se que “[...] a articulação dos conteúdos nos eixos citados significa compreender 

que tanto o ponto de partida como a finalidade do ensino da língua é a produção/recepção de 

discursos” (BRASIL, 1998, p. 34). Acrescenta ainda que “[...] as situações didáticas são 

organizadas em função da análise que se faz dos produtos obtidos nesse processo e do próprio 

processo” (1998, p. 34). 

Sendo o texto a unidade de ensino, propõe os PCN que os alunos devem ser levados a 

uma aprendizagem da leitura e da escrita mais significativa, de modo que tenham contato com 

diversificados gêneros textuais, a fim de formar alunos que saibam ler e escrever com 

desenvoltura nas variadas situações de interação sociais, mostrando a relevância de se ter uma 

escola vinculada à vida. 

Para tanto, no que tange ao ato de ler, é preciso ensinar estratégias (antecipação, 

inferência, seleção, verificação etc.) para a leitura desses textos reais, a fim de formar leitores 

críticos. Por isso, para os PCN (BRASIL, 2000, p. 53), ela é entendida como um processo por 

meio do qual “[...] o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a 

partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 

sabe sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita etc.” Assim, 

dentro dessa abordagem, ler não é meramente decodificar sinais gráficos.  

O domínio de estratégias de leitura torna-se de suma importância para o 

desenvolvimento da competência leitora, de modo que sem ele não se consegue proficiência 

como leitor. Na mesma linha de pensamento desse documento oficial, Solé (1998) mostra que 

tais estratégias são necessárias para a compreensão textual e, por isso, a escola deve ensiná-las 

de forma sistemática para os alunos. 

Marcuschi (2008, p. 232) também salienta que ler é uma atividade de produção de 

sentido, a qual envolve um processo inferencial por parte de quem lê. Por isso, tal autor diz 
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que a compreensão “[...] não é um simples ato de identificação de informações, mas uma 

construção de sentidos com base em atividades inferenciais”. 

Seguindo essa linha de interação entre o texto e o leitor, não existe o sentido do texto, 

mas possibilidades de sentido, de modo que diferentes leitores podem atribuir sentidos 

diferentes para o mesmo texto. Isso porque os sujeitos são heterogêneos em vários aspectos e, 

dessa forma, carregam, por exemplo, conhecimentos e condições socioculturais 

diversificados. Não existe, assim, um sentido ideal, definitivo e único.  

Todavia, é pertinente dizer que essas atribuições devem ser feitas com base nas pistas 

presentes na produção textual, haja vista que, quando não há consideração desses elementos 

por parte do sujeito leitor, podem ocorrer leituras erradas. Saber ler nas entrelinhas requer, 

portanto, levar em conta essas pistas textuais. 

No que se refere à escrita, numa prática de escrita significativa, o que implica não 

dissociá-la da leitura, visto que também é uma ferramenta para aumentar o repertório do 

aluno, segundo o documento em questão, deve haver produção de textos que considere a vida 

em sociedade, não mais uma produção que fique na mesa do professor e sirva apenas para a 

atribuição de nota. Para essa tarefa, faz-se necessário pensar estratégias também, como o uso 

da língua, a adequação do gênero à instância de comunicação, o propósito comunicativo etc. 

Outra questão que chama atenção nos PCN é o lugar em que professor e aluno são 

colocados no que se refere à aprendizagem, sendo que o primeiro assume um papel de 

mediador, cabendo ao segundo construir seu conhecimento através de suas buscas. Isso 

problematiza a ideia segundo a qual esse profissional é o “detentor do conhecimento”, 

sobrando para o aluno um papel passivo, visto que é o professor “quem transmite o seu 

saber”.  

A valorização das variedades linguísticas com as quais os alunos chegam à escola é 

outra questão que os PCN destacam, não podendo ser estigmatizadas, consideradas inferiores 

(BRASIL, 1998). O domínio de uma variedade mais formal da língua deve ser feita por meio 

da leitura e da escrita de diversos textos, sem considerá-la “a mais correta”, mas fazendo com 

que o aluno aprenda a adequá-la ao contexto de interação onde está inserido, seja por meio da 

fala, seja por meio da escrita, levando em conta os interlocutores da situação comunicativa. 

Dessa forma, o estudante não pode abandonar sua variedade linguística em detrimento de uma 

mais padrão, pensando que a sua é “errada” e, consequentemente, não sirva para obter êxito 

no processo de interação. As pessoas precisam, portanto, dominar o todo da língua, conforme 

aponta Mattos e Silva (2004). 
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Apesar das contribuições que os PCN deram para o ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa, pouco mudou, de modo que tal documento ficou, sobretudo, “no papel”. Nas 

palavras de Ferrarezi Jr. (2014, p. 60), “[...] continuamos, após quase vinte anos de LDB e 

PCN, com currículos absolutamente desatualizados, ineficientes e destruidores de horizontes.” 

Isso contribui para o que esse autor chama de uma pedagogia do silenciamento nas escolas 

brasileiras, pois é incapaz de desenvolver nos alunos habilidades para escrever, ler, falar e 

ouvir de forma adequada nas mais diversas situações sociais, gerando seres “sem voz”. 

Pensando alguns motivos que dificultaram/dificultam a aplicação das diretrizes desse 

documento oficial, menciona-se o fato de muitos professores não terem tido uma formação 

capaz de lhe dar plenas condições para a compreensão dos Parâmetros. Isso pode ser fruto de 

uma preparação inadequada na universidade, fazendo com que o profissional saísse com uma 

lacuna com reação ao uso dos PCN na sala de aula, contribuindo, assim, para a reprodução de 

saberes estáticos e descontextualizados. 

Outro problema consiste na falta de um maior número de políticas públicas de 

formação continuada de abrangência nacional, estadual e municipal, a fim de despertar os 

professores para os benefícios do uso dos Parâmetros na vida dos alunos e a problematização 

das consequências de um ensino-aprendizagem mais tradicional do ponto de vista linguístico. 

Amarante (2014) diz que houve no início o programa Parâmetro em Ação, cujo objetivo era 

oferecer uma atualização profissional nesse aspecto, mas ele não teve continuidade com a 

mudança de governo. Nesse sentido, é ineficiente distribuir PCN nas escolas sem uma 

formação de fato contínua para o uso desse material.  

Dada a importância desse documento oficial para o cenário educacional brasileiro, 

muitos livros didáticos surgiram nos últimos tempos, baseando-se em sua fundamentação 

teórica, uma vez que os critérios de aprovação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) têm em vista o que preconiza os Parâmetros. Além desses livros, há materiais 

didáticos que se baseiam também nos PCN, como é o caso do Programa de Gestão da 

Aprendizagem Escolar II (GESTAR II). 

 

4.2.1 O Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar II (GESTAR II) de língua 

portuguesa: a natureza do programa e o uso do material didático 

 

O GESTAR II é um programa de formação continuada, na modalidade semipresencial, 

destinado aos professores da 5ª a 8ª série (do 6º ao 9º ano) de Língua Portuguesa e 

Matemática. Desenvolvido em 2004, ele visa elevar a competência desses profissionais e de 
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seus alunos e, consequentemente, melhorar a capacidade de compreensão e intervenção sobre 

a realidade sociocultural dos sujeitos em questão. Atualmente, ele abrange muitos Estados 

brasileiros, devido à parceria da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da 

Educação (MEC) com as secretarias estaduais e municipais de educação (BRASIL, 2010).  

A Secretaria de Educação da Bahia, por exemplo, adotou o GESTAR II em 2011. Por 

essa razão, os alunos ganham um “Caderno de atividades de apoio à aprendizagem” (AAA). 

É pertinente destacar aqui que esses materiais possuem assuntos específicos, como 

“Linguagem e Cultura”, “Análise linguística e literária”, “Gêneros e tipos textuais”, “Leitura e 

processos de escrita I”, “Estilo, coerência e coesão” e “Leitura e processo de escrita II”. Nos 

livros escolhidos para esta pesquisa, foi feito uma espécie de compilado desses assuntos, não 

ficando, dessa forma, isolados como nos distribuídos diretamente pelo MEC. 

Fundamentando-se nos PCN, pode-se dizer que esse programa é uma ferramenta 

relevante para a propagação para de suas diretrizes de ensino-aprendizagem de língua 

materna, pois busca atualizar os saberes dos profissionais de educação para esse aspecto.  

É sabido que existe um processo de avaliação dos livros didáticos que são distribuídos 

nas escolas, de modo que passam pelos critérios estabelecidos pelo PNLD do MEC, tendo em 

vista as recomendações dos PCN de língua portuguesa. Isso obriga as editoras a se adequarem 

a eles, a fim de que tenham seus livros aprovados por uma banca de profissionais 

responsáveis pelo processo avaliativo. 

Diferentemente disso, os materiais didáticos do GESTAR II não passam pelos critérios 

supracitados, visto que eles são elaborados diretamente pelo Governo Federal, não 

necessitando, assim, passar por um processo de aprovação como os demais livros passam, o 

que justifica também adoção da denominação “materiais de didáticos” em vez de “livros 

didáticos”. Do ponto de vista estrutural, não são divididos em capítulos, mas sim em 

cadernos. 

Apesar dessa diferença, é notório que a produção de qualquer livro didático ou 

material didático passa por questões financeiras, culturais, pedagógicas e ideológicas 

(SALES, 2016). Nos últimos tempos, percebe-se uma maior preocupação com o que é 

veiculado em suas páginas, tais como a reprodução de estereótipos, preconceitos de condição 

social, regional, étnico-racial. Em suma, há uma maior preocupação com o conteúdo desses 

livros e materiais didáticos, a fim de melhorar a qualidade do ensino e a formação docente.  

Por essas razões, eles se tornam de grande interesse de pesquisa, uma vez que têm 

impactos relevantes na vida tanto de alunos como de professores, seja apresentando uma 

proposta de trabalho mais progressista ou conservadora para estes, seja apresentando 
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atividades mais contributivas para o desenvolvimento da competência comunicativa daqueles. 

Devido a isso, vêm passando por mudanças ao longo do tempo. Um dos argumentos que 

ajuda a entender esse processo de mudança, diz respeito às lacunas que muitos pesquisadores 

vêm encontrando nas atividades de livros didáticos, por exemplo, embora tenham sido 

aprovados pelos critérios do PNLD. 

Nesse sentido, Oliveira (2010) aponta as lacunas deixadas pelas atividades de leitura e 

escrita presentes em alguns livros didáticos de língua portuguesa, o que faz o leitor refletir 

sobre a importância de saber usá-los criticamente, devido à sua forte presença em muitas 

escolas brasileiras da educação básica.  

Esse olhar crítico deve considerar entre outras questões, o aporte teórico presente no 

manual do professor, tendo em vista as implicações metodológicas para o ensino-

aprendizagem de língua materna e quanto ele está atualizado com o que vem se produzindo 

sobre o estudo do texto. Além disso, a relevância das atividades propostas e seus impactos na 

vida dos alunos, no que tange ao ato de ler ou escrever. Deve considerar ainda, se elas estão 

em harmonia ou em descompasso com o que é postulado pela teoria encontrada no manual do 

professor. 

Tendo em vista ainda essa necessidade de uso crítico, percebe-se que, diante do 

exposto, o professor pode ser utilizado pelo livro didático e imaginar que faz um papel ativo 

do seu uso, quando, na verdade, está reproduzindo-o acriticamente. Encontradas as lacunas e 

desatualizações no que se refere às propostas mais inovadoras no que tange ao estudo do 

texto, todavia, ele não deve meramente descartá-lo, mas deve apresentar recursos pedagógicos 

que superem tais lacunas e reivindique obras mais atualizadas nas propostas teóricas e 

pedagógicas da ciência da linguagem, sem deixar de reconhecer o valor e o poder que ele teve 

e tem para a educação (SALES, 2016). 

Conforme se pode inferir diante do exposto, um uso crítico do livro ou material 

didáticos passa pelo acesso ao que é preconizado no manual do professor, sendo que, no caso 

do GESTAR II, é intitulado de Guia Geral. 

 

4.2.2 O Guia Geral do programa: o lugar das postulações teóricas 

 

O GESTAR II não tem, necessariamente, um manual do professor, mas um Guia 

Geral. Apesar da diferença no que se refere à denominação e à estrutura desse material, é nele 

onde há as postulações teóricas, as quais são responsáveis pela fundamentação das atividades 
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de ensino-aprendizagem de língua materna destinadas aos alunos e aos professores, uma vez 

que esse programa visa uma unificação entre teoria e prática, alcançando esses dois públicos, 

servindo como uma ferramenta de formação continuada para os docentes e como uma espécie 

de “reforço” para os discentes. 

Tendo em vista a finalidade do manual do professor, Marcuschi (2005, p. 139) diz que, 

em princípio, ele deve consistir em “[...] aprofundar com o professor as bases teórico-

metodológicas que alicerçam o livro do aluno, propiciando ao docente segurança e autonomia 

no desenvolvimento das competências (habilidades, conteúdos) e atividades propostas pelos 

livros didáticos de português (LDP) para determinada série ou ciclo”.  

Ao pensar essa questão em relação ao Guia Geral do GESTAR II, percebe-se que não 

há um aprofundamento no que tange às concepções de ensino-aprendizagem de língua 

materna adotadas pelo programa, embora ele as traga para o conhecimento do professor. 

Dessa forma, para um melhor entendimento das postulações teóricas, torna-se de suma 

importância o acesso do profissional aos PCN de língua portuguesa, o qual pode ser lido ao 

longo da formação continuada e debatido durante as aulas. Isso leva a perceber que o 

documento em si mesmo é insuficiente para uma compreensão mais aprofundada do 

referencial teórico. 

O trabalho com os PCN anteriormente foi relevante para o entendimento da 

fundamentação teórica que norteia esse programa de aprendizagem, já que, conforme 

apontado, ele tem como base tal documento. Desse modo, algumas informações semelhantes 

serão encontradas tanto em um quanto em outro, sendo o eixo central a concepção de 

linguagem como uma atividade de interação, o que gera várias implicações para o ensino de 

língua materna e, entre elas, a questão do texto como centro das aulas de língua portuguesa, 

sendo entendido como “[...] a concretização das situações de interação e um produto de 

condições sócio-históricas, em que a significação é o ponto central” (BRASIL, 2010, p. 37).  

Ao definir o texto da maneira supracitada, destaca-se que “[...] a proposta parte do 

pressuposto de que significação se produz na cultura, fazendo com que a formação do 

professor e o desenvolvimento das ações de ensino-aprendizagem devem privilegiar o 

processo de significação que considere o texto e as relações intertextuais definidas sócio-

historicamente pela cultura” (BRASIL, 2010, p. 36). Isso remete ao processo de produção de 

sentido, o qual é uma atividade inferencial. Além disso, não se menciona a questão de se 

considerar a ideologia nesse processo, embora os PCN cite, timidamente, tal palavra, no 

sentido de que os textos não são neutros. 
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No objetivo geral do programa de língua portuguesa, o propósito é possibilitar ao 

professor “[...] um trabalho que propicie aos alunos o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão, interpretação e produção dos mais diferentes textos”. Tal objetivo tem como 

finalidade um processo de escolarização que considera uma inserção mais efetiva dos alunos 

na sociedade, como cidadãos mais conscientes, capazes de analisar as variadas situações da 

vida social e atuar criticamente sobre elas (BRASIL, 2010, p. 34). 

Percebe-se com isso, a construção de um ensino-aprendizagem situado na vida em 

sociedade, de modo a formar pessoas para uma atuação nela. Isso problematiza uma 

perspectiva de ensino que se esgota dentro da escola, sem ligação com as necessidades reais 

que todos têm ao viver socialmente. Entre essas necessidades estão os usos sociais tanto da 

leitura quanto da escrita que os sujeitos são obrigados a ter, pois estão imersos em atividades 

cotidianas que as exigem. 

Por isso, o centro é a leitura e a escrita num viés mais significativo para a vida dessas 

pessoas que considera a formação de leitores capazes de ler e escrever com desenvoltura nas 

mais diferentes situações da vida. Uma escrita que fica apenas na mão do professor para 

“ganhar nota”, sem um interlocutor real (ou pelo menos simulado) ou uma leitura restrita ao 

mero processo de decodificação, dificilmente contribuiria para a concretização de tal objetivo. 

É preciso, portanto, a leitura e a escrita de textos reais, pois assim a sociedade vai cobrar de 

alunos e professores nas diversificadas situações de interação.  

Sendo o professor um mediador importante nesse processo, tal programa visa também 

a sua valorização profissional e pessoal, destacando as suas visões características e histórias 

particulares, a sua visão de sociedade, de relações e compromisso com ela. Diante das 

demandas do mundo moderno, ele deve criar situações de interação diversas e estimular a 

reflexão e a elaboração dos mais diferentes usos da linguagem nas diferentes circunstâncias 

sócio-comunicativas (BRASIL, 2010). 

Isso tem uma implicação interessante para a aprendizagem, a qual passa a ser 

entendida como um processo de interação entre interlocutores, tirando o professor como 

centro do conhecimento ou como detentor do conhecimento. Dessa forma, esse agente passa a 

ser um mediador, no sentido de que mostra/apresenta caminhos, a fim de que os alunos 

construam conhecimento de forma ativa, sem uma passividade em que há uma absorção 

ingênua de saberes prontos e acabados. Por isso, é dada a seguinte orientação: 

 

O trabalho do Gestar II se baseia na concepção de sócio-construtivista do processo 

de ensino-aprendizagem. Nesta visão, alunos e professores constroem juntos o 

conhecimento em sala de aula, por meio de uma relação interdependente, apoiada no 
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interesse e na participação ativa dos alunos e da atuação do professor como 

mediador entre os alunos e o conhecimento social e historicamente construído. 

(BRASIL, 2010, p. 22) 

 

 

Nota-se também, que o programa preconiza a valorização do professor como aquele 

que, ao mesmo tempo em que ensina, aprende com seus alunos, contribuindo para a reflexão 

de que aprendizagem pode ser contínua e recíproca, não se restringindo ao aluno apenas. Isso 

é relevante pelo fato de que o professor historicamente ocupou um lugar como dono de um 

saber acabado, bastando ser transmitido para o alunado, cabendo a este “absolver o conteúdo 

dado nas aulas”. 

Apesar de se ter uma explicitação da teoria que vai fundamentar a questão do 

ensino/aprendizagem de língua materna no manual do professor, isso não significa, 

necessariamente, que haverá uma harmonia plena entre o que é preconizado e as atividades de 

compreensão textual do livro didático. Isso porque, às vezes, pode haver um descompasso, de 

modo a deixar indícios de um possível trabalho com a leitura que vai de encontro aos estudos 

textuais mais recentes. 

 

4.3 A COMPREENSÃO TEXTUAL NAS ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO 

 

São muitos os temas com os quais a LT vem se ocupando ao longo de seus estudos, 

como, por exemplo, questões ligadas à coesão, coerência, referenciação etc. Uma das questões 

para a qual a LT também volta sua atenção, diz respeito à compreensão textual
4
, tão relevante 

em um país onde muitos alunos saem da escola sem desenvolver habilidades de leitura, 

incorporando a ideia, muitas vezes, de que o ato de ler não transcende o código linguístico, o 

que pode ser fruto de uma falta de ensino mais sistemático do que consiste essa atividade. 

Nesse sentido, o livro didático é de suma importância para o desenvolvimentos de atividades 

que levem alunos e professores entenderem a necessidade de um estudo textual mais libertário 

e em harmonia com o que se vem produzindo sobre o tema mencionado. 

Presente em boa parte das escolas brasileiras, o livro didático é, muitas vezes, o único 

recurso de ensino/aprendizagem ao qual alunos e professores têm acesso. Para Bezerra (2005) 

essa importância é percebida, considerando que o interlocutor dos discentes não é mais o 

professor, mas o autor do livro didático, interlocutor distante, o que dificulta a interação com 

                                                           
4
 As expressões “interpretação textual” e “compreensão textual” serão usadas nesta dissertação como sinônimas, 

visto que ambas são atividades complexas de produção de sentido. 
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os alunos e o porta-voz presente, este quase sempre sem autonomia e, assim, seguidor de cada 

página desse autor.  

Isso certamente gera a necessidade de os cursos de Licenciatura, sobretudo em Letras 

e Pedagogia, melhorarem a qualificação dada aos professores em formação, a fim de que 

construam um conhecimento mais sólido acerca da leitura, de modo que possam fazer um uso 

mais autônomo do livro que lhe chega às mãos, o que envolve um olhar crítico capaz de 

analisar e eleger o que vai ser usado ou não nas aulas, considerando a relevância das 

atividades propostas para a vida dos estudantes. Outra necessidade, nesse sentido, refere-se a 

uma política de valorização da educação, pois é sabido que muitos professores ficam 

sobrecarregados de turmas, contribuindo para a escolha de um caminho mais fácil, o qual 

consiste em pedir/mandar os alunos “abrirem o livro” para a execução de alguma tarefa 

proposta, sem uma observação prévia por parte de quem a solicitou. 

 O livro didático vem passando por várias mudanças ao longo do tempo, motivo que 

leva Bezerra (2005) a afirmar que por pressão ou por zelo, os autores vão alterando os LDP a 

cada versão, tentando, de acordo com suas afirmações, visando uma proposta eficaz de 

ensino. E acrescenta: “O feitio que têm os livros didáticos hoje (com textos, vocabulário, 

interpretação, gramática, redação e ilustrações) surgiu no fim dos anos 60, visando a se 

consolidar na década de 70, início da expansão editorial desse tipo de livro [...]” (BEZERRA, 

2005, p. 35). Isso leva a pensar que o livro didático é uma das mais importantes ferramentas 

através da qual chegam à escola as concepções de ensino e de aprendizagem, tornando-se um 

relevante objeto de pesquisa, a fim de haver um contínuo aperfeiçoamento em sua qualidade. 

Nesse sentido, pensando na relevância das atividades de compreensão textual 

propostas pelos livros didáticos, Marcuschi (1996) aponta, por exemplo, após uma análise de 

sete exemplares de Língua Portuguesa da 1ª a 7ª séries, para a necessidade de se avançar no 

sentido de que o texto não pode ser visto como um produto acabado, mas como um processo 

através do qual o leitor movimenta uma série de conhecimentos para compreendê-lo. Esse 

autor concluiu que boa parte das questões sobre o texto não era de “estudo do texto” ou de 

“compreensão textual”, conforme os livros chamavam, mas, sobretudo, de copiação de 

informações na superfície textual.  

Há um reconhecimento da importância da compreensão, de modo que são elaborados 

exercícios nesse sentido, sendo que alguns livros didáticos ganham um capítulo específico 

para tratar da questão. Dessa forma, o problema não estaria na ausência desse trabalho, mas 

na natureza como ele é elaborado. Nesse aspecto, parafraseando Marcuschi (2008, p. 266), 

algumas causas responsáveis pelo problema são as seguintes: 
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1) A consideração da compreensão como uma simples e natural atividade de cópia de 

conteúdos objetivamente inscritos no texto ou uma atividade de cópia. Compreender 

seria, de modo geral, um trabalho de extração de conteúdos. 

2) Questões formais vêm misturadas com as de compreensão, havendo uma mistura que 

nada tem a ver com o assunto. 

3) São frequentes as atividades de compreensão nada terem a ver com o texto ao qual se 

referem, mas serem apenas indagações ou apenas indagações de ordem subjetiva, 

podendo ser respondidas através de qualquer dado. 

4) As atividades de compreensão dificilmente levam a reflexões críticas sobre o texto e 

não permitem expansão ou reconstrução de sentido, alimentando a ideia de que 

compreender é meramente identificar conteúdos. 

 

Percebe-se com a pesquisa do autor em questão e com as razões apresentadas, que há 

um descompasso entre o que é intitulado de compreensão/interpretação textual e as atividades 

efetivamente propostas, as quais não levam, na maioria das vezes, o sujeito leitor a fazer 

inferência, tão importante para o entendimento da leitura como uma atividade social e crítica 

das produções textuais. Isso porque o texto é entendido como um código linguístico, bastando 

a mera extração de informação da superfície textual, desconsiderando o contexto sócio-

histórico em que foi produzido, o suporte no qual circulou, os posicionamentos valorativos 

etc.. 

É pertinente ressaltar que, após a publicação dos PCN, houve uma maior 

conscientização de que compreender não é apenas extrair conteúdo de um texto, mas um ato 

ativo por parte de quem lê, o que pode ter tido reflexos na elaboração das atividades no livro 

didático de língua portuguesa. Todavia, destaca Marcuschi (2008, p. 270) que as mudanças 

nesse requisito têm sido mínimas e, como causas do problema, diz que  

 
 

Tudo indica que a questão acha-se ligada em especial à ausência de reflexão crítica 

em sala de aula. Pois o trabalho com a compreensão dentro de um paradigma que se 

ocupa com a interpretação e análise aprofundada exige que se reflita e discuta o 

tema e isto não é uma prática comum em sala de aula. As próprias análises dos LDs, 

na avaliação do MEC, revelam esse descuido. Portanto, aí continua mais um ponto 

de análise e investigação. 

 

 

 Como exemplo de trabalho mais atualizado na perspectiva em questão, Heine (2012) 

também com uma pesquisa desenvolvida acerca do trabalho com o texto em livros didáticos, 

mostra, através de uma coleção analisada da 5ª a 8ª séries, que ainda há de forma significativa 
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exercícios que cobram dos alunos meras extrações de informações presentes no cotexto, 

embora se tenha notado melhoria em relação ao resultado encontrado na pesquisa de 

Marcuschi (1996), o que remete a ideia de que vêm havendo melhorias em alguns livros 

didáticos, apesar de tímidas ainda. 

Um ponto interessante que essa constatação proporciona pensar, diz respeito à situação 

de que, apesar de muitos livros terem incorporado concepções dos PCN (a fim de serem 

aprovados pelo PNLD), de modo que trazem algumas atividades novas e mais promissoras, 

pode-se notar também um processo de oscilação entre exercícios mais progressistas e 

exercícios mais conservadores no que tange ao ensino. 

Além disso, Amarante (2015) reitera que muitos deles têm uma tarja na capa com a 

inscrição “baseado nos PCN”, mantendo velhas concepções nas entrelinhas das atividades ou 

apenas enfeitando o discurso com palavras novas. Portanto, torna-se relevante a análise das 

atividades, pois é nelas onde está o ponto central de uma possível harmonia ou descompasso 

com propostas de trabalho cujo ensino da leitura é entendido como uma prática social e crítica 

de produção de sentido, o que envolve um trabalho inferencial por parte de quem lê e a 

consideração de um universo de fatores constituintes de toda produção textual, levando o 

sujeito a ter um caráter responsivo, conforme já mencionado. 

Diante do exposto, é pertinente investigar como O GESTAR II de língua portuguesa 

vem efetivamente tratando a compreensão, a qual destacada em seu Guia Geral, uma vez que 

preconiza que seu objetivo maior é a “compreensão, interpretação e produção de textos”. 

Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para o estudo desse material didático, o qual 

também é um mecanismo por meio do qual chega à escola as contribuições da ciência da 

linguagem para o ensino. 

 

4.4 AS ATIVIDADES DE COMPREENSÃO NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DO GESTAR 

II DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Tendo em vista os procedimentos descritos nos “Aspectos metodológicos”, esta 

pesquisa classificou 385 perguntas de 76 textos de quatro materiais didáticos de língua 

portuguesa do Ensino Fundamental II. Entre as tipologias encontradas, estão as inferenciais, 

cópias, pessoais, críticas, mistas, orais (oralidade), outras, intencionais e metalinguísticas. 
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Reitera-se que as críticas e as intencionais foram acréscimos para esta pesquisa. Abaixo 

seguem o número de cada uma delas e seu respectivo percentual
5
. 

 

 

Tabela 1 – Análise geral das atividades 

Análise geral das atividades nos livros da 5ª a 8ª séries 

Textos e atividades Total 

Textos 76 

Atividades 385 

Tipologias Ocorrências Percentuais 

Inferenciais 179 46,49% 

Cópias 66 17,14% 

Pessoais 47 12,20% 

Críticas 31 8,05% 

Mistas 18 4,67% 

Orais (oralidade) 15 3,89% 

Outras 13 3,37% 

Intencionais 9 2,33% 

Metalinguísticas 7 1,81% 
Fonte: Dados da pesquisa “O GESTAR II de língua portuguesa: uma investigação das atividades de 

          compreensão textual” 

 

Como se pode notar, dessas atividades 46,49% eram inferenciais, 17,14% cópias, 

12,20% pessoais, 8,05% críticas, 4,67% mistas, 3,89% orais, 3,37% outras, 2,33% 

intencionais e 1,81% metalinguísticas. 

Esses dados mostram que, embora o Guia Geral preconize que o objetivo geral do 

programa seja o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e produção 

dos mais diferentes textos (BRASIL, 2010), o que se percebe é que 54,54% das atividades 

analisadas podem ser consideradas de compreensão textual, as quais contemplam as 

inferenciais e as críticas. Isso demonstra um grau de descompasso razoável entre o que é 

postulado em tal Guia e as demais atividades, as quais totalizaram 45,41%. 

Esse descompasso fica mais nítido ao ler os PCN (BRASIL, 1998) de língua 

portuguesa, documento no qual se fundamenta o programa do GESTAR II, visto que ele diz 

que a leitura é um processo através do qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão 

e interpretação de textos. Com isso, percebe-se que quase metade da quantidade de atividades 

mencionadas, não favorece a concretização da leitura dentro dessa perspectiva. Reconhece-se 

a importância desses exercícios para a leitura, mas uma coleção que preconiza esse objetivo 

                                                           
5
 É pertinente salientar que o valor de cada percentual aplicado a cada ocorrência segue a regra de aproximação, 

reduzindo, assim, a exatidão da soma das porcentagens para 99,95%. Em cada série específica, também foi feito 

esse procedimento.  
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geral dá indícios de um trabalho com o texto que não desenvolve de maneira tão significativa 

a competência leitora dos alunos, devido ao número de atividades de compreensão que não 

extrapolou 60% do total de perguntas analisadas. 

A seguir, serão apresentados o número de perguntas classificadas em cada série, o seu 

respectivo percentual e a quantidade de textos. Para a expansão das análises foram 

selecionadas quatro exemplos de perguntas, sendo as que mais apareceram em cada material 

didático, considerando, desse modo, o maior número de ocorrência, conforme descrito nos 

“Aspectos metodológicos”. 

 

4.4.1 Exemplos de questões do caderno de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAA) 

da 5ª série. 

 

Da 5ª série foram analisadas 60 atividades de 13 textos. Entre as tipologias 

encontradas, 29 eram inferenciais (48,33%), 13 pessoais (21,66%), 8 cópias (13,33%), 4 

orais (oralidade) (6,66%), 2 mistas (3,33%), 2 intencionais (3,33%), 1 outra (1,66%), 1 

crítica (1,66%) e 0 metalinguística (0%). É pertinente lembrar que para a análise das 

perguntas, no livro dessa série, foram escolhidos os cadernos de “Linguagem e cultura”, 

“Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e tipos textuais”, “Leitura e processos de 

escrita I” e “Leitura e processo de escrita II”, sendo estes dois últimos adicionais, tendo em 

vista as razões discutidas nos “Aspectos metodológicos”. 

Esses dados da série em questão demonstram que 49,99% das atividades são de 

compreensão textual, o que envolve as inferenciais e as críticas, conforme já apontado. As 

demais atividades somam 49,97%, portanto, quase a metade das questões de leitura. Com 

isso, constata-se que na série em evidência não houve uma maior exploração de perguntas 

para o cumprimento do objetivo geral do programa, postulado, conforme já apontado, no seu 

Guia Geral, espécie de “Manual do professor”. 

Como demonstração de exemplos dessas atividades, foram selecionadas as quatro 

mais frequentes para essa série específica: inferencial, cópia, pessoal e oral. Dessa forma, 

seguem essas atividades dentro da ordem exposta para uma maior exploração analítica.  
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Figura 1 – Exemplo 1 do MDP – 1 

 

 

            Fonte: Brasil (2011, p.11) 

 

O texto em questão é do gênero anúncio e faz parte do caderno de Linguagem e 

Cultura do livro da série em questão. Como qualquer outro enunciado concreto que circula na 

sociedade e está ligado a uma esfera de comunicação humana que, neste caso específico, 

trata-se da jornalística, o qual tem conteúdo temático, composição e estilo (BAKHTIN, 2010).  

Considerando isso, pode-se dizer que o conteúdo diz respeito às relações de vendas, 

mas cada gênero pode tratar de uma venda específica que, no caso do gênero em evidência, 

refere-se à de combustível.  A composição, por sua vez, consiste na maneira de estruturá-lo. 

Para isso, leva-se em conta o suporte jornal no qual o texto circula e o interlocutor visado por 

quem o produziu, por exemplo. O texto se constitui de linguagem verbal e não verbal, visando 

convencer o leitor a comprar o produto mencionado. Para tanto, têm-se argumentos que 

realçam qualidades da usina nesse ramo, como ser a pioneira nacional das vendas, o que 

remete a uma maior experiência, ter um combustível mais eficiente e também ser nacional. 

Assim, quem compra, além de fazer uma excelente aquisição, demonstra patriotismo, pois 

compra numa usina nacional e pioneira. Devido essas questões levantadas, percebe-se a 
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seleção de meios linguísticos, como, por exemplo, as escolhas lexicais “Pioneiro” (palavra 

escrita com inicial maiúscula, a fim de ter destaque), “nacional” e “efficiencia” que geram 

qualificações tanto para empresa quanto para o produto, o que leva a pensar no estilo.   

No que tange à natureza dessa primeira pergunta sobre o texto, percebe-se que ela é 

inferencial. Reitera-se que, como mostra Marcuschi (2008, p. 271), conforme mencionado nos 

“Aspectos metodológicos”, tal pergunta “[...] exige conhecimentos textuais e outros, sejam 

eles pessoais, contextuais, enciclopédicos, bem como regras inferenciais e análise linguística 

para busca de respostas.” A compreensão textual autêntica é uma atividade inferencial, 

através da qual o leitor se guia com base nas pistas presentes no texto e, a parir delas, chega-

se às informações implícitas. Isso faz pensar que compreender é processo ativo de produção 

de sentido, o que remete a um sujeito responsivo.  

Nessa atividade 1, pergunta-se ao aluno se ele percebe diferenças em relação à 

imagem. Ora, para responder a essa pergunta, é preciso mobilizar conhecimento de mundo, 

linguístico e de textualidade, o que evidência uma análise crítica para busca de respostas. As 

orientações que acompanham o anúncio, diz que tal gênero reflete costumes de uma 

determinada época, o que situa o texto historicamente. Embora mostre isso, não apresenta um 

anúncio mais atual, a fim de que o aluno tenha acesso e, consequentemente, possa perceber 

tais diferenças de forma mais explícita. Com essa lacuna, o professor poderia trazê-lo para 

preenchê-la. 

Todavia, vale destacar que, embora tal pergunta se caracterize como de compreensão 

textual e, portanto, de grande valor para a ampliação da competência leitora dos estudantes, 

nota-se um problema. A questão diz respeito à formulação da própria pergunta, a qual 

denomina o texto de “imagem”, alimentando a ideia de que somente o verbal pode ser 

qualificado como tal, o que dá indícios de uma possível contradição teórica, a qual preconiza 

que o texto se manifesta de diversas formas.  

O gênero proposto para leitura é um texto verbo-visual (ou linguístico-semiótico). Para 

a Fase Bakhtiniana da LT, trata-se de uma constituição que forma um todo de sentido que não 

deve ser quebrado através de denominações dicotômicas. Percebe-se com isso, através do 

exemplo dessa atividade de leitura que, embora seja relevante do ponto de vista da leitura, 

demonstra uma desatualização em relação ao estudo do texto. Melhor seria se a questão 

perguntasse ao aluno quais diferenças são possíveis de perceber a partir da leitura do texto de 

1928, considerando o mesmo gênero produzido mais recentemente. Isso poderia evitar 

também equívocos para o aluno, no sentido de imaginar que tais diferenças só estão na 

“imagem”.  
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A seguir, na figura 2, apresenta-se um exemplo de pergunta pessoal: 

Figura 2 – Exemplo 2 do MDP 1 

 

 

 

 

                Fonte: Brasil (2011, p. 16-18) 

 

 

 

Acima do texto há informações mais gerais sobre a propaganda, a fim de situar o leitor 

acerca desse gênero discursivo cujo propósito comunicativo é conscientizar a população dos 

efeitos destrutivos do ato de soltar balão. Para sua circulação, utilizou-se um outdoor como 

suporte. Nele há posicionamento axiológico, atravessado pelas vozes de outros sujeitos que já 

disseram isso antes, os quais se constituem na relação com outro, sendo marcado pela história 

e pela ideologia. Além dessas vozes, percebe-se que ele tem interlocutor, um dos fatores que 

caracteriza o dialogismo bakhtiniano, uma vez que todo texto produzido se dirige para alguém 

e, portanto, a interação não acontece no vazio.  

Uma das questões que chamam a atenção nesse texto linguístico-semiótico é a 

estratégia argumentativa usada para convencer o leitor das possíveis implicações negativas do 

ato de soltar balão, de modo que a letra “o” foi “queimada” propositalmente para mostrar que 



68 
 

os efeitos são reais para a vida das pessoas. Por isso, logo abaixo, diz-se que “Só para lembrar 

o risco que você corre”. 

Diante disso, para se compreender esse texto, necessariamente, entre os 

conhecimentos esperados, é de suma importância que o aluno disponha de um conhecimento 

de mundo sobre o ato de soltar balão e suas consequências para a vida em sociedade, o que 

ajuda a entender certos posicionamentos valorativos que condenam tal brincadeira. Uma 

pessoa que, por exemplo, tenha conhecimento linguístico e não saiba dos efeitos do problema 

em questão, como no caso de uma pessoa cuja cidade não tem essa cultura, dificilmente vai 

produzir sentido para esse texto. Isso remete a importância de pensar o texto dentro de um 

contexto sócio-histórico onde os sujeitos são marcados pelas ideologias.  

Por isso, a concepção de texto proposta, não considera esses elementos como fatores 

extralinguísticos, mas partes integrantes de toda produção textual que circula socialmente, de 

modo que não devem ser dissociadas dela. Isso colabora para pensar a compreensão como 

uma atividade criadora, ativa e construtiva que vai além da informação estritamente 

linguística. O texto não é transparente semanticamente. 

A atividade 13, exemplo de pergunta pessoal, faz três questionamentos: como se 

comemora as festas juninas onde o estudante mora se as pessoas têm o hábito de soltar balões, 

além de perguntar se já houve algum acidente por isso. É pertinente reiterar que perguntas 

dessa natureza “[...] indagam sobre questões que admitem qualquer resposta, não havendo 

possibilidade de se equivocar. A ligação com o texto é apenas um pretexto sem base alguma 

para a resposta” (ALVAREZ et al., 2014, p. 103). Com essa descrição, percebe-se que a 

atividade de leitura é pessoal, visto que se pergunta sobre questões que não têm como validar, 

devido ao grau de subjetividade que ela exige. 

Apesar de ter valor atividade assim, já que, neste caso específico, pode contribuir para 

o aluno pensar em sua realidade local e o processo de conscientização dos problemas de soltar 

balão, ela não é uma pergunta de interpretação/compreensão textual, pois esta é ligada a uma 

atividade inferencial de produção de sentido em que se consideram os fatores mencionados 

anteriormente.  
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Apresenta-se a seguir, na Figura 3, uma pergunta de cópia: 

 

Figura 3 – Exemplo 3 do MDP 1 
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  Fonte: Brasil (2011, p. 25-27) 

 

 

Esse texto literário narra a história de um príncipe que, por dizer umas mentiras, 

recebe um castigo do rei, o qual consiste em ter que dizer apenas a palavra “exclusivamente”. 

Por conta disso, ele abandonou o palácio e passou a percorrer o mundo. Nesse processo, 

conheceu uma contorcionista chamada Eva por quem se apaixonou, sendo que esta passou a 

ensiná-lo a ler. Durante os ensinamentos o príncipe passou a formar palavras com base nas 

letras do termo “exclusivamente”, indo parar diante do rei para prestar esclarecimentos, 

momento em que foi obrigado a formar outras palavras e teve êxito nisso. 
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A pergunta em destaque para essa análise foi classificada como cópia, visto que ela 

cobra a extração de conteúdos, um processo de mera decodificação em que a resposta se 

encontra centrada no texto. No caso da Atividade 3, pergunta-se ao aluno quais foram as 

palavras que o príncipe conseguiu formar a partir do termo “exclusivamente”. Para responder 

isso, basta voltar ao texto e pegar as informações em sua superfície, demonstrando uma 

atitude passiva.  

Perguntas assim, também não são de interpretação/compreensão textual. A produção 

de sentido é uma atividade que envolve um sujeito responsivo e não um ato mecânico de 

captura de informações no texto. Não houve se quer uma pergunta de natureza inferencial ou 

crítica para o texto em questão. Isso dá fortes indícios de que não houve um trabalho de 

leitura sério, de modo a desenvolver a competência leitora dos alunos, visto que as demais 

perguntas são cópias e pessoais. 

Embora tenha alguma importância, como, por exemplo, fazer com que o aluno crie a 

habilidade de localizar informações inscritas na ponta do icerberg textual e, por isso, gerando 

algum valor nesse sentido, pergunta de cópia pode demonstrar que a língua está sendo 

entendida como código linguístico e o texto, por sua vez, “[...] como simples produto de 

codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, 

o conhecimento do código” (KOCH; ELIAS, p.10), pois o conteúdo está pronto e acabado, o 

que leva a pensar numa transparência semântica, excluindo o sujeito do processo de 

compreensão.  
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No próximo exemplo, Figura 4, verifica-se uma pergunta ligada à língua falada:  

Figura 4 – Exemplo 4 do MDP 1 
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  Fonte: Brasil (2011, p. 33-37) 

 

O texto teatral mostra um narrador chamado João de Deus que conta um pouco de sua 

trajetória, mas sente a necessidade de contá-la desde o início. Com isso, entra em cena o 

menino Vicente, bem como seu pai e sua mãe. A criança anda constantemente com um 

pangaré, caracterizado como magro, sujo e infeliz. No entanto, ele não enxerga o animal dessa 

maneira, de modo que cria fantasias sobre o cavalo e seu futuro. Por outro lado, seu pai não 

pensa assim, pois diz que o pangaré não serve para nada por ser debilitado, de modo que fala 

com sua mulher sobre vendê-lo, a qual resiste devido à relação afetiva que o filho 
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desenvolveu com o bicho. Cumprindo o que falou, o pai leva-o para ser vendido e, para 

amenizar a situação do menino, diz à mulher que trará um brinquedo para ele. 

Ao olhar esse texto dentro de um contexto sócio-histórico, percebe-se uma lógica do 

descartável, fruto de uma sociedade capitalista. O pai de Vicente vende o animal, pois diz que 

ele “só dá prejuízo”, não produzindo, assim, como antes, o que justifica sua venda para o 

personagem. Portanto, não se considera o afeto entre o seu filho e o pangaré e nem o quanto 

este já produziu para a família puxando a carroça. O discurso do pai é atravessado por outras 

vozes que seguem a lógica mencionada. Isso ajuda a entender o seu posicionamento 

axiológico. 

Segundo as orientações, a finalidade da leitura do texto em questão é para ser 

representado, mas não dá maiores instruções nesse sentido, o que fica vago. Isso é possível de 

perceber ao olhar as duas atividades destinadas aos alunos. A escolhida para esta análise 

explora a questão da língua falada, de modo que denomina de “Atividade oral”. 

É pertinente dizer que o ser humano passa boa parte do seu tempo interagindo por 

meio da língua em sua modalidade falada. Todavia, ao olhar para os estudos linguísticos no 

decorrer do tempo, essa modalidade sempre foi colocada à margem. Essa marginalização 

contribuiu para se criar certas dicotomias, como o entendimento de que a escrita é 

representação da fala e de que ambas têm sistemas linguísticos diferentes, de forma a postular 

que cada uma tem uma gramática, por exemplo.  

No Brasil, a língua falada passou a ganhar mais notoriedade na década de 70, período 

de criação do projeto Norma Urbana Culta (NURC)
6
. Tendo como base o paradigma 

funcional da linguagem, voltou-se a atenção para a produção linguística efetiva. 

Ao pensar no ensino-aprendizagem de língua materna, os PCN de língua portuguesa 

colocam a língua falada no currículo, contribuindo para se pensar no valor que essa 

modalidade da língua tem para a formação dos estudantes. Nesse sentido, tal documento dá a 

seguinte orientação: 

 

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa 

desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de Língua 

Portuguesa e de outras áreas (exposição, relatório de experiência, entrevista, debate 

etc.) e, também, os gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo (debate, 

teatro, palestra, entrevista etc.). (BRASIL, 1998, p. 67-68) 

 

Para tanto, faz-se necessário um trabalho sistemático de escuta e produção de textos 

orais. No caso da atividade em questão, pergunta se o aluno tem (ou já teve) algum animal 

                                                           
6
 O NURC foi criado para investigar a norma culta real falada por pessoas com ensino superior completo das 

seguintes cidades: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. 
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com quem brincava, uma espécie de companheiro. Logo em seguida, a questão pede para o 

estudante contar essa história. Os PCN (1998, p. 74) salientam que a produção de textos orais 

significa, sobretudo, “[...] organizar situações que possibilitem o desenvolvimento de 

procedimentos de preparação prévia e monitoramento simultâneo [...]”.  

Ao observar a atividade selecionada, no entanto, percebe que é recomendado apenas 

contar essa história, não explicitando para quem e por qual motivo. Além disso, não se 

menciona estratégias que o falante pode usar a fim de prender a atenção do seu interlocutor 

durante a produção textual. Percebe-se que essa atividade explora o gênero textual prototípico 

da fala: a conversação. Todavia, conforme apontado, não dá encaminhamentos para a 

produção desse gênero oral, fazendo apenas uma solicitação. Apesar disso, a atividade pode 

ser classificada como uma tipologia de pergunta oral. Nas palavras de Alvarez et al (2014, p. 

102), essa tipologia “[...] envolve questões de língua falada, abarcando desde o gênero texto 

oral prototípico até os gêneros híbridos (debates, aula, exposição oral etc.)”. Por isso, a 

pergunta foi classificada com própria da oralidade. 

Marcuschi (2005, 2008) e Heine (2012) defendem a posição de um contínuo de 

gêneros textuais, de modo que a fala e a escrita são modalidades do mesmo sistema 

linguístico. Nesse sentido, a oralidade deve ser estudada não apenas como um código 

linguístico, mas como uma prática sócio-histórica. Segundo Heine (2012, p. 201), essa relação 

fala-escrita, sob a perspectiva dos gêneros textuais, gera os seguintes posicionamentos: 

 

1) refuta a abordagem dicotômica da linguagem, cujas pesquisas confinam-se apenas 

nos gêneros textuais prototípicos de cada modalidade, ou seja, a conversação, em 

sua versão face a face, para a língua falada, e o texto científico, para a língua escrita. 

Propõe-se então que fala-escrita sejam tratadas a partir do continuum tipológico de 

gêneros textuais;  

2) vê a língua escrita não como a representação ou a imagem da língua falada, mas 

considera fala e escrita como duas modalidades de um mesmo sistema linguístico, 

sem postular para ambas a existência de duas gramáticas diversas - uma para a fala, 

outra para a escrita; 

3) refuta a supremacia da escrita sobre a fala ou vice-versa, uma vez que a 

relevância de cada uma das modalidades é determinada apenas pelas práticas sociais; 

e são as práticas sociais que vão determinar o lugar e o papel dessas duas 

modalidades. Dessa forma, a preferência de uma ou outra modalidade tem a ver com 

aspectos determinados dentro de uma sociedade;  

4) valida os textos híbridos, deixando evidente que há um contínuo entre fala e 

escrita; logo, nega com veemência a clássica dicotomia entre fala e escrita. 

 

 

Tais posicionamentos têm implicações para o conceito de língua falada, sendo 

entendida como  

 

[...] toda a produção linguística sonora dialogada ou monologada em situação 

natural, realizada livremente e em tempo real, em contextos e situações 
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comunicativas autênticos, formais ou informais em condições de proximidade física, 

ou por meios eletrônicos tais como rádio, televisão, telefone e semelhantes. 

(MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2005, p. 71 apud HEINE, 2012, p. 201). 

 

 

 Percebe-se com isso, que a língua falada se realiza de fato por diversos gêneros 

textuais, seja ele prototípico (conversacional) ou não (entrevistas por rádio, conversas 

telefônicas, aulas, monólogos (sermão, palestras) etc.). A “Fase bakhtiniana” da LT considera 

esse conceito de língua falada, mas faz uma observação com relação à expressão “produção 

linguística” e, no lugar dela, propõe linguístico-semiótico. Heine (2012, p. 202) esclarece tal 

substituição ao dizer que ela evita a dicotomia entre “[...] elementos paralinguísticos 

(elementos não verbais de comunicação, isto é, meneios da cabeça, gestos, variações 

prosódicas) e elementos linguísticos (código linguístico), tão própria do formalismo 

linguístico, na medida em que os seus mentores e princípios contemplam apenas o código 

linguístico”. 

Diante do exposto, é pertinente dizer que os signos semióticos constituem o texto 

falado, tais como os olhares, os gestos e as expressões faciais, estando presentes em todos os 

gêneros da oralidade em menor ou maior grau. Devido essa importância, não devem ser 

tratados como fatores extralinguísticos, portanto. 

Na próxima subseção, apresentam-se as perguntas que tiveram um maior número de 

ocorrência na 6ª série. 

 

 

4.4.2 Exemplos de questões do caderno de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAA) 

da 6ª série 

 

 

Da 6ª série foram classificadas 75 atividades de 13 textos. Entre as tipologias 

encontradas, 30 eram inferenciais (40%), 19 cópias (25,33%), 10 pessoais (13,33%), 6 

críticas (8%), 4 mistas (5,33%), 3 outras (4%), 2 orais (2,66%), 1 intencional (1,33%) e 0 

metalinguística (0%). Reitera-se que os cadernos escolhidos foram “Linguagem e cultura”, 

“Análise linguística e análise literária” e “Gêneros e tipos textuais”.   

Conclui-se com isso, que, semelhante aos dados anteriores, nem metade das atividades 

são de compreensão textual, pois somadas as inferenciais e as críticas, dão um total de 48% 

do total de perguntas classificadas, o que se nota novamente uma desarmonia entre o 

propósito maior do programa e as atividades dos livros. Já as outras, somam um total de 

51,98%. Como exemplos dessas tipologias mais frequentes nesta série, apareceram as 
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inferenciais, as cópias, as pessoais e as críticas. Portanto, a apresentação dos resultados da 

análise respeitará essa ordem, conforme se visualiza a seguir: 

 

Figura 5 – Exemplo 1 do MDP 2 
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  Fonte: Brasil (2014, p. 50-51) 

 

 

 

O gênero discursivo disponibilizado para leitura é uma carta íntima. Nela Tati expõe 

seus medos: fim do mundo, entrega do boletim, casamento, crescimento etc. A pessoa para 

quem se escreve é sua mãe, o que é possível de perceber em várias passagens do texto (“Sabe, 

mãe, crescer também...”, por exemplo), demonstrando dialogismo. Por ter um grau de 

proximidade mais elevado com essa interlocutora, nota-se um uso da língua menos 

monitorado, caracterizado por gírias próprias de determinados grupos de adolescentes. 

A atividade de leitura pergunta aos estudantes se, apesar do título dado, a garota gosta 

da mãe. Em seguida, questiona se a mãe não gosta da menina ou se isso é uma visão da filha. 

Ao fazer tais questionamentos, deixa explícito que as respostas devem se basear no texto lido 

(“O que vocês imaginam pela carta...”). Em outras palavras, as respostas devem ser guiadas 

pelas pistas textuais, a fim de que elas tenham validade. 

Percebe-se com isso, que não se trata de perguntas pessoais, as quais admitem 

qualquer resposta, não tendo chance de haver equívoco, visto que a ligação com o texto é 

meramente um pretexto sem base alguma para a resposta. Não sendo dessa natureza, a 

pergunta em questão pode ser classificada como inferencial, pois, entre outros fatores, exige 

uma análise crítica para a busca de resposta. 

Os PCN (BRASIL, 1998, p.69) de língua portuguesa lembram que “A leitura é o 

processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a 

partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 

sabe sobre a linguagem etc.”. Isso remete à questão de que o processo de produção de sentido 

requer interação, o que torna o texto um processo. Com isso, pode-se dizer que não existe o 

sentido do texto, mas sentidos possíveis. Portanto, podem existir leituras diferentes, pois os 

leitores não possuem repertório de conhecimento igual, conforme já mencionado, elas devem 

ser fundamentadas nas pistas textuais. 

Ao olhar novamente para a atividade, uma resposta possível seria dizer que a mãe não 

dá atenção à filha e, portanto, não seria apenas uma visão da menina. Isso pode ser 

comprovado com base no título do texto “Mais considerações”, ficando pressuposto, através 
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da palavra “mais”, que foram feitas outras considerações anteriormente, mas não chamaram a 

atenção de sua mãe. Por isso, Tati termina a sua carta dizendo “Mãe você não tá entendo!” e 

completa: “Tô mal... Dá pra cuidar de mim?”. Apesar disso, não se pode afirmar que a menina 

não gosta de sua mãe, pois clamar por atenção não implica, necessariamente, um não gostar. 

Chegou-se a resposta por meio de inferência, a qual é feita a partir de informações 

dadas no texto e por meio das quais o leitor chega a outras informações.  

Segue um exemplo de pergunta classificada como cópia: 

Figura 6 – Exemplo 2 do MDP 2 
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   Fonte: Brasil (2014, p. 17-18) 

 

O gênero discursivo em questão é o e-mail. Sobre ele Alvarez et al. (2014, p.53-54), 

afirma que, usado hodiernamente na comunicação via internet, é um novo gênero que surgiu 

da complexificação tecnológica na sociedade atual, mas se alicerçam em velhas bases. Com 

isso, “[...] ocorre o que Bakhtin chama de ‘transmutação’, uma vez que o gênero ‘carta’ se 

transformou no gênero ‘e-mail’, não só mantendo algumas características daquele, mas 

também as ampliando”. 

Esse texto foi enviado por Eduardo à Liliana cujo título é “Segunda coisa que odeio 

em você”. A discussão central nele, diz respeito ao fato de a menina não ter respondido o e-

mail anterior dele e ter focalizado nos erros de grafia das palavras “bobagem” e “jeito”, o que 

gerou desconforto, visto que ele falou de coisas mais importantes. Nota-se a uma ideologia 

purista da língua, o que foi estimulada na escola através da professora Anita, a qual fundou o 

“Defenda o Português”. Tal posicionamento axiológico é combatido superficialmente por 

Eduardo, de modo que fala sobre ela não ficar pegando no pé de todo mundo, demonstrando 

mais flexibilidade do ponto de vista linguístico e, consequentemente, uma ideologia segundo 

a qual é apontar os “erros de português”, mas não deve ser feita uma patrulha linguística, a 

fim de “não ficar pegando no pé de todo mundo”. 

Percebe-se com isso, que o policiamento ortográfico impede de se fazer uma leitura do 

texto de Eduardo. Fazendo uma analogia, questão semelhante acontece nas aulas de língua 

portuguesa na escola, uma vez que o professor ao pegar o texto dos alunos, centraliza sua 

atenção para a gramática e a ortografia, por exemplo. Casos estejam corretas, diz que a escrita 

está boa, sem considerar a relevância dos argumentos, o gênero discursivo mais adequado 

para o propósito comunicativo, o uso da língua etc. 

O exemplo de atividade é de cópia. Ela pergunta o que mais chamou a atenção de 

Liliana no e-mail enviado por Eduardo. Essa informação é possível de ser encontrada na 

superfície textual, não necessitando, portanto, de inferência para respondê-la. Dessa forma, 

para responder essa questão, basta o estudante recorrer ao terceiro parágrafo do texto para 

perceber que ela só observou os desvios ortográficos das palavras apontadas (bobagem e 

jeito).  



82 
 

A compreensão textual não é meramente a extração de conteúdo de um texto, como se 

a língua fosse transparente semanticamente. Atividade assim dá indício para se pensar que o 

texto está sendo concebido como um produto e o sujeito como assujeitado ao cotexto 

linguístico. 
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A próxima questão é um exemplo de pergunta pessoal: 

Figura 7 – Exemplo 3 do MDP 2 
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  Fonte: Brasil (2014, p. 24-26) 

 

Há uma relação dialógica entre os textos de Veríssimo de Melo (Terezinha de Jesus) e 

Chico Buarque (Terrezinha), mas essa peculiaridade não está presente apenas neles, visto que 

é sabido que todo dizer sempre remete a outro(s) dizer(es). Nesse sentido, Bakhtin (2010, p. 

297) faz a seguinte observação:  

 

Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo (aqui concebemos apalavra ‘resposta’ num 

sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, 

submetendo-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. 

 

 

A identificação da presença de outro(s) texto numa determinada produção textual 

depende muito do repertório de mundo do leitor. Para a compreensão do texto, esse 

conhecimento se torna fundamental, já a produção de sentido é atividade complexa e 

inferencial. 

Também é pertinente destacar que, nas palavras de Koch e Elias (2011, p. 78), a 

inserção de “velhos” textos em outros promoverá a constituição de novos sentidos. “É 
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verdade que a nova produção trará os ecos do(s) texto(s)-fonte e estes se farão ouvir mais – ou 

menos – dependendo dos conhecimentos do leitor. Contudo, o ‘deslocamento’ de enunciados 

de um contexto para outro, indiscutivelmente, provocará alteração de sentidos.” Isso é 

possível de ser percebido, por exemplo, no modo como o terceiro homem chega à Terezinha 

nos textos. No poema de Veríssimo de Melo, ele se apresenta como mais romântico e 

comunicativo (“Da morena mais bonita/ Quero um beijo e um abraço”); no de Chico Buarque, 

a comunicação é mais limitada (“Foi chegando sorrateiro”) e há uma “quebra de romantismo” 

(“Se deitou na minha cama/ E me chama de mulher”). Essa questão vai impactar no processo 

de produção de sentido, devido a desfechos diferentes. 

O exemplo de atividade selecionada tem uma tipologia pessoal. Ela pergunta se o 

estudante conhece outros textos que dialogam entre si e quais seriam eles. Pergunta assim, 

admite qualquer resposta, uma vez que o texto apresentado para leitura, conforme 

mencionado, serve apenas como um pretexto e, portanto, sem ligação direta para a resposta. 

Tal, atividade, embora não seja por inteira descartada, não é de compreensão textual. 

A tipologia  a seguir é crítica: 

 

Figura 8 – Exemplo 4 do MDP 2 
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 Fonte: Brasil (2014, p. 20-23) 

 

Tem-se em evidência um gênero discursivo da língua falada: a entrevista. Nela Gilmar 

de Carvalho entrevista Pedro Costa, violeiro e poeta cordelista, sobre como este escreve e em 

que circunstância faz tal tarefa. A Atividade 7 selecionada para esta análise, expõe um 

fragmento do texto e pergunta se é correto afirmar que o violeiro acredita que não deve 

escrever nada. Em seguida, pede que explique essa questão, o que leva a fazer com que o 

leitor tome uma posição valorativa, embora a questão não tenha explicitado. 

Para respondê-la, faz-se necessário uma análise crítica sobre o texto como um todo, a 

fim de entender o fragmento em destaque.  Dessa forma, por que não tratar essa pergunta 

como uma tipologia inferencial? Certamente as perguntas críticas têm uma carga de 

inferência, mas nem toda atividade inferencial solicita explicitamente um posicionamento 

crítico acerca do texto lido. Portanto, isso dá margem para o acréscimo de outra tipologia.  

Elas remetem ao sujeito responsivo bakhtiniano, o qual concorda, discorda, por 

exemplo, de uma ideologia presente nos textos que circulam socialmente, visto que não 

existem signos desprovidos de posicionamentos valorativos. Dessa forma, a compreensão 

textual não deve descartar esse requisito relevante para a produção de sentido. Diante disso, 

pode-se dizer que a atividade analisada é de compreensão textual, pois exige do leitor uma 

atitude ativa e de mobilização de conhecimento para dar uma resposta, a qual não está, assim, 

no cotexto linguístico.  

Apresentadas as questões da 6ª série, seguem os exemplos retirados do livro didático 

da 7ª série. 

 

4.4.3 Exemplos de questões do caderno de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAA) 

da 7ª série 

 

Com relação à 7ª série, foram classificadas 105 atividades de um total de 22 textos. As 

ocorrências de tipologia foram as seguintes: 48 inferenciais (45,71%), 19 cópias (18,09%), 15 
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críticas (14,28%), 7 pessoais (6,66%), 5 mistas (4,76%), 4 outras (3,80%), 3 metalinguísticas 

(2,85%), 3 orais (2,85%) e 1 intencional (0,95%). É pertinente lembrar que os cadernos 

escolhidos do livro didático da série em questão foram os seguintes: “Linguagem e cultura”, 

“Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e tipos textuais”.  

Ao analisar esses dados, percebeu-se que a quantidade de atividades que podem ser 

caracterizada como de compreensão textual aumentou, visto que a somatória de perguntas 

inferenciais e críticas resulta em 59,99%, o que demonstra uma melhoria no que tange às 

séries anteriores. 

Como exemplos de atividades, para esta série foram selecionadas para análise as 

seguintes perguntas: inferencial, cópia, crítica e pessoal: 

 

Figura 9 – Exemplo 1 do MDP 3 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 61-62) 

 

O gênero discursivo acima é um anúncio publicitário e percebemos através de nosso 

conhecimento de mundo que o propósito é conscientizar a população acerca do problema do 

cigarro, o que nota uma ideologia segundo a qual o cigarro é maléfico para quem o usa. Sendo 

um texto verbo-visual (ou multimodal) constitui-se pela linguagem verbal e não verbal, as 

quais não devem ser separadas, pois constituem o texto como um todo de sentido. Como todo 

texto real, ele tem interlocutor que, neste caso, são as pessoas que fumam e, por isso, precisam 
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“apagar essa ideia”, visto que o cigarro trás muitos danos à saúde, como o câncer de pulmão. 

É preciso olhar esse texto dentro desse contexto sócio-histórico, pois este elemento também 

constitui a produção textual. 

A Atividade 3 selecionada como exemplo da tipologia inferencial, pergunta qual a 

finalidade do gênero discurso em questão. Para isso, o leitor terá que mobilizar um 

conhecimento de mundo para responder, tendo em vista as pistas textuais. Portanto, resposta 

para essa questão não se encontra pronta e acabada na superfície textual, uma vez que o 

sujeito leitor deve interagir para construir sentido, tendo de chegar a outras informações a 

partir das disponibilizadas no texto. Assim, esse exercício se configura como de compreensão 

textual, pois envolve o aluno no processo ativo para a busca de resposta. 

No próximo exemplo, segue um exercício cuja pergunta é de cópia: 

Figura 10 – Exemplo 2 do MDP 3 
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Fonte: Brasil (2014, p. 79-80) 

 

 

O texto apresentado para leitura teve como suporte de circulação a revista Veja. 

Através da sua leitura, percebe-se que a finalidade é convencer seu público a assistir ao filme 

“Doze homens e outro segredo”. Para isso, vários argumentos são usados. Por exemplo, diz 

que, embora o tal filme seja produzido com objetivos mercantilistas, ele é “espirituoso”. 

No exercício 4 da Atividade1, nota-se que a pergunta consiste em saber do aluno se ele 

sabe a ação através da qual gira o filme. Para responder a esse questionamento, basta o aluno 

recorrer à materialidade linguística, pois a resposta encontra-se dada. Assim, ao voltar às 

linhas nove e dez do texto, encontram-se as palavras “assalto” e “outro golpe”. Com isso, o 

aluno já pode responder que a ação entorno da qual vai se voltar o novo filme é mais um 

assalto,  a fim de o grupo pagar sua dívida. 

Esse exemplo possibilita perceber que a pergunta em evidência é de cópia, uma vez 

que cobra do aluno a capacidade de extração de conteúdo presente no cotexto linguístico, não 

se configurando como uma questão de compreensão textual, visto que não há papel ativo por 

parte do sujeito leitor do texto nesse exemplo. 

Melhor seria se no lugar dessa pergunta, houvesse uma que questionasse o poder de 

influenciar comportamentos de consumo da mídia, de modo a considerar o motivo pelo qual a 

Veja “recomenda” tal filme. Será que isso é somente porque a revista está preocupada com o 

lazer do leitor? Ou tem algum interesse econômico por trás disso? Isso seria um estímulo para 

o aluno situar esse texto dentro de um contexto sócio-histórico dominado por ideologias 

capitalistas, criando pessoas capazes de lerem nas entrelinhas. 
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O próximo exemplo de pergunta é crítica, conforme se observa: 

Figura 11 – Exemplo 3 do MDP 3 
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Fonte: Brasil (2014, p. 11-14) 
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 O gênero do discurso em questão é uma crônica e, como se sabe, ela costuma abordar 

algum assunto do cotidiano, circulando sociamente através dos suportes jornais ou revistas. 

Através dela, o leitor entra em contato com os personagens Praxedes e Aristarco, os quais são 

gramáticos e trabalham num jornal. No que diz respeito ao uso da língua, o primeiro é 

apresentado como mais liberal e, já o segundo, como um indivíduo mais ortodoxo. Depois da 

briga desses dois, entra em cena um boy que presenciou tal fato e explicou o ocorrido numa 

linguagem fora do padrão, mas para sua sorte os gramáticos continuam desacordados. Com 

esse final, percebe-se um humor que a crônica gera, mas é possível também inferir uma crítica 

sutil ao purismo linguístico.  

Depois da leitura desse texto, a Atividade 3 pergunta ao aluno qual a sua opinião da 

linguagem do boy, de modo a questionar se sua comunicação era boa ou se ela era 

incompreensível. Em seguida, pede que justifique sua resposta.  

Com isso, percebe-se que essa atividade exige do aluno um posicionamento crítico e, 

como se sabe, para defender um ponto de vista são necessários argumentos para sustentá-lo. 

Por isso, tal pergunta se classifica como uma tipologia crítica, embora ela envolva análise 

crítica para busca de resposta, o que faz pensar num processo inferencial. Todavia, ressalta-se 

que nem toda pergunta inferencial exige posicionamento crítico. Esse sujeito é convidado a 

opinar concordando ou discordando, o que remete ao sujeito responsivo bakhtiniano que, 

diante de um enunciado, não tem um ato passivo para compreendê-lo. 

Na figura 12, tem-se um exemplo de tipologia pessoal.  

Figura 12 – Exemplo 4 do MDP 3 
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Fonte: Brasil (2014, p. 31-36) 
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Esse é o gênero discurso cordel, através do qual se percebe uma narrativa cujo 

principal nome da história é Crispim, batendo na cabeça da sua mãe e sendo excomungado 

por ela antes de morrer. É pertinente salientar a importância desse texto para ensino, visto que 

os gêneros orais não ganham destaque como os demais nas páginas do livro didático. Nesse 

sentido, nota-se um avanço, sobretudo depois da publicação dos PCN (BRASIL, 1998), o qual 

fala da inclusão dos textos literários orais na sala de aula. 

Com relação a uma das atividades propostas para a leitura desse texto, Ela consiste em 

perguntar ao aluno se ele conhece outra narrativa de cordel e qual sua preferida, além de 

perguntar quem a escreveu. 

Com isso, nota-se que essa Atividade 12 é de natureza pessoal, pois, como se sabe, a 

resposta que o aluno der não pode ser validada com base no texto, já que ele só serve de 

pretexto para elaboração de exercício. Nas palavras de Marcuschi (2005, p. 55) perguntas 

assim, “[...] em geral têm a ver com o texto de maneira apenas superficial, sendo que a 

resposta fica por conta do aluno e não há como testá-la em sua validade. Nota-se dessa 

maneira, que a atividade se encaixa na descrição dessa tipologia”. 

Melhor seria se no lugar dessa atividade houvesse uma que perguntasse o seguinte: 

Passar algumas expressões desse texto para a norma padrão seria adequado? Ou estaria 

descaracterizando a língua de determinado grupo de falantes? Para responder esses 

questionamentos o aluno teria que mobilizar seu conhecimento de mundo e fazer análise 

crítica para a busca de resposta. 

Feitas essas observações, parte-se para os exemplos do material didático da 8ª série.  

 

4.4.4 Exemplos de questões do caderno de Atividades de Apoio à Aprendizagem (AAA) 

da 8ª série 

 

No livro didático da 8ª série foram classificadas 145 perguntas de um total de 28 

textos. Diante disso, nele se encontrou um maior número de atividades. No que se refere à 

quantidade de ocorrência das tipologias, foram 72 inferenciais (49,65%), 20 cópias (13,79%), 

17 pessoais (11,72%), 9 críticas (6,20%), 7 mistas (4,82%), 6 orais (4,13%), 5 intencionais 

(3,44%), 5 outras (3,44%) e 4 metalinguísticas (2,75%). Salienta-se que nessa série no livro, 

assim como na 5ª série, foram inclusos dois cadernos a mais (“Leitura e processos de escrita 

I” e “Leitura e processo de escrita II”) além dos presentes em cada um dos livros da 6ª e 7ª 

séries (“Linguagem e cultura”, “Análise linguística e análise literária”, “Gêneros e tipos 

textuais”). 
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Esses dados apontam que mais da metade das atividades categorizadas eram de 

compreensão textual, considerando as inferenciais e as críticas, o que gera um total de 

55,85%. Com relação a outras tipologias, tiveram destaque as cópias e as pessoais, juntas 

somaram mais 25,51% do total de questões classificadas. 

Tendo em vista o percentual de ocorrência, foram selecionadas para análise exemplos 

de perguntas inferenciais, cópias, pessoais e críticas.  

Figura 13 – Exemplo 1 do MDP 4 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 25-27) 
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O gênero discursivo acima é um anúncio publicitário e, com base em conhecimento de 

mundo, pode-se dizer que o propósito dele é vender um alimento: amendoim. Esse é mais um 

exemplo de texto verbo-visual. Todavia, as primeiras orientações parecem fazer uma confusão 

nesse sentido, visto que pede para o aluno observar a imagem e, logo em seguida, diz que se 

trata de um texto construído de duas linguagens: a verbal e a não verbal. 

Essa confusão fica mais nítida quando se lê nas orientações abaixo do texto, por 

exemplo, um pedido para que o aluno novamente olhe a imagem, dando indício de que o texto 

está sendo entendido apenas como um código linguístico e não como linguístico-semiótico, 

embora tenha mencionado a questão das diferentes linguagens.  

Ao ler a questão selecionada, nota-se que ela pergunta qual a finalidade da imagem, 

como se o texto fosse constituído apenas pela linguagem não verbal, o que dá indícios 

também para uma possível contradição.  

Apesar de se fazer essas considerações, reitera-se que o exemplo de pergunta é 

inferencial, de modo que para respondê-la, conforme já apontado, é necessária a mobilização 

de conhecimentos prévios, pois a resposta não se encontra pronta na superfície textual. Dessa 

forma, o leitor que não tiver, por exemplo, um conhecimento do gênero em questão pode ter 

dificuldade para produzir sentido. Tais conhecimentos são construídos ao longo da vida dos 

sujeitos e armazenados em sua memória e, diante de situações concretas, são acionados para a 

interação social.  
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O próximo exemplo de tipologia caracteriza-se como cópia: 

Figura 14 – Exemplo 2 do MDP 4 
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Fonte: Brasil (2014, p. 58-62) 

 

O texto literário acima foi retirado do livro intitulado O carteiro e o poeta, escrito por 

Antônio Skármeta. A narrativa envolve o carteiro Mário e o poeta Pablo Neruda. Nesse 

fragmento apresentado para leitura, percebe-se que o entregador de cartas fica curioso com 

relação à palavra “metáfora”, pronunciada pelo poeta. Isso faz com que Mário pergunte a ele 
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o que ela significa, colaborando para Dom Pablo dar uma definição. Com isso, fica tentando 

entender o que Neruda explicou. Percebendo que o Carteiro ainda se encontrava no portão, 

volta para dar melhores orientações através de um exemplo para o entendimento da palavra, o 

que contribui para Mário compreendê-la, reconhecendo que é fácil, mas questionando por que 

se trata de uma palavra difícil.  No final, acaba fazendo uma metáfora. 

No que tange à questão selecionada, ela é um exemplo de atividade de cópia. Ao lê-la 

é perceptível que ela pergunta sobre a definição de metáfora do poeta, a qual consiste em 

“modos de dizer uma mesma coisa comparando com outra”. A resposta dessa pergunta 

encontra-se na superfície textual, bastando ao estudante extraí-la num ato mecânico e, 

portanto, sem um trabalho mais crítico de leitura. Essa tipologia dá indício de que o texto está 

sendo entendido como um código linguístico e, dessa forma, transparente semanticamente. 

O exemplo de atividade posterior foi classifica como pessoal: 

Figura 15 – Exemplo 3 do MDP 4 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 69-73) 

 

O texto verbo-visual em evidência é um anúncio cujo objetivo é conscientizar a 

população sobre um problema social: o turismo sexual. Como qualquer texto que circula 
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socialmente, ele tem ideologia e, neste caso, consiste num ponto de vista segundo o qual esse 

problema é um crime e, por isso, precisa ser combatido. Para tanto, faz-se necessário que 

crianças e adolescentes sejam vistos como os maiores patrimônios. Esse posicionamento 

valorativo é perceptível quando há um processo de consideração do contexto sócio-histórico 

em que o texto foi produzido, sendo também parte constitutiva dele. Neste caso, o Brasil é um 

dos países do mundo em que essa problemática acontece e, diante disso, medidas devem ser 

tomadas, mas para uma maior eficiência nesse aspecto, o governo convida cada cidadão a 

fazer sua parte através de denúncia, por exemplo, pois “quem ama protege”. 

A atividade proposta é de natureza pessoal e, por isso, o texto serve apenas como 

pretexto, de modo que a resposta do aluno não pode ser validada com base na produção 

textual. Pergunta-se ao aluno que patrimônios pessoais ou nacionais ele julga importantes e, 

posteriormente, pede para que os cite. Isso deixa perceptível que é possível encaixar essa 

atividade nessa tipologia mencionada. 

Embora se reconheça o valor de pergunta assim, mas tendo em vista o objetivo maior 

do GESTAR II já mencionado nesta dissertação, melhor seria perguntar qual ponto de vista é 

possível perceber no texto e qual a relação dele (o ponto de vista) com o país em que o aluno 

vive. Desse modo, o aluno teria que fazer análise crítica para busca de resposta, tendo em 

vista as pistas textuais para inferir um posicionamento valorativo e, depois, entendê-lo dentro 

do contexto sócio-histórico brasileiro.  
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A seguir, um exemplo de tipologia crítica: 

 

Figura 16 – Exemplo 4 do MDP 4 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 91-93) 

 

 Esse texto de Frei Betto apresenta reflexões sobre a alimentação no Brasil, 

enfatizando a falta de uma cultura nutricional que atinge a maioria da população brasileira, a 

qual deve ser combatida por meio de mudanças de hábitos, podendo a escola ser uma grande 

colaboradora nesse requisito. Com essa observação, percebe-se um posicionamento valorativo 
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nesse prefácio, o qual deve ser pensando dentro de um contexto sócio-histórico em que 

sujeitos estão inseridos. Reitera-se que para a “Fase Bakhtiniana” da LT, esses são alguns dos 

fatores importantes e essenciais para a produção de sentido, sendo considerados elementos 

constitutivos da produção textual (ALVAREZ et al., 2014). 

A questão sete da Atividade 1, pede que o aluno delimite as três primeiras partes do 

texto. Em seguida, solicita que considere especialmente a conclusão do texto, a fim de opinar 

sobre ela. A palavra “delimitem” parece gerar vaguidade com relação à explicitação de um 

objetivo para a execução da tarefa, pois o aluno pode não entender por que vai fazer isso, 

visto que só pede para apresentar uma opinião acerca da conclusão. 

Apesar dessa aparente má formulação da questão, ela é de natureza crítica, uma vez 

que solicita o ponto de vista do aluno sobre cultivar uma horta ou um pomar na escola. Para 

tanto, embora não apareçam palavras como “justifique” ou “explique” como em outras 

perguntas dessa tipologia, ele terá de apresentar argumentos para sustentar seu 

posicionamento valorativo. Sendo a compreensão textual um processo complexo de produção 

de sentido, atividade assim contribui para o desenvolvimento da competência leitora do 

estudante. 

Diante dessas considerações, percebe-se, portanto, que os materiais didáticos do 

GESTAR II analisados precisam avançar em relação ao trabalho com a compreensão textual, 

de modo a ter um número maior de perguntas ligadas a esse requisito. Para que, assim, venha 

consolidar com mais ênfase o que preconiza como objetivo geral do programa, presente no 

seu Guia Geral. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto, de um lado, é preciso reconhecer a importância do 

GESTAR II como um grande programa de formação continuada para os professores das redes 

públicas de ensino, o qual tem como propósito oferecer uma formação mais significativa para 

os professores, a fim de que isso venha a se refletir na vida dos estudantes, tendo em vista as 

orientações dos PCN de língua portuguesa. Em suma, um programa cuja finalidade é oferecer 

caminhos para que esse documento venha a se concretizar mais na escola, pois desde sua 

publicação pouca coisa mudou no que tange às questões de ensino-aprendizagem de língua 

materna (FERRAREZI JR, 2014). 

Por outro lado, com base na leitura dos PCN e do Guia Geral do Gestar II, bem como 

na categorização das perguntas de leitura e na descrição de alguns exemplos, é pertinente 

dizer que esse programa precisa avançar mais com relação ao estudo do texto, considerando 

seus aspectos semióticos e ideológicos, além de oferecer mais atividades que sejam de fato de 

compreensão textual. Isso porque os dados gerais apresentados mostram que 54,54% das 

perguntas classificadas eram de compreensão textual, o que dá indícios para se dizer que essa 

porcentagem é insuficiente para a consolidação do objetivo geral do programa, mas demonstra 

avanços em relação às pesquisas, por exemplo, de Marcuschi (1996) e Alvarez et al. (2014). 

Como justificativa para isso, tem-se a questão de que a porcentagem de pergunta de 

compreensão textual encontrada em tais trabalhos foi menor do que a encontrada nos livros do 

referido programa, visto que a quantidade no primeiro foi de aproximadamente 10% e, já no 

segundo, foi de 40% do total de questões analisadas. Essa constatação leva a perceber que os 

materiais didáticos do GESTAR II são menos de copiação em relação aos livros didáticos 

analisados pelos autores apontados. 

Diante dessas porcentagens, torna-se pertinente estipular um valor “ideal” no que se 

refere à quantidade de atividades para a concretização do objetivo geral do GESTAR II. Dessa 

forma, acredita-se que um número adequado seria entre 65% a 70% do total de questões, 

mantendo também esses valores para cada série específica. Isso se justifica pelo fato de que 

nenhum material didático pode ter todas as suas atividades com a referida natureza, uma vez 

que outras questões também têm seu grau de importância, embora não possam ser 

enquadradas como de compreensão textual, conforme já discutido ao longo desta dissertação. 

Portanto, as quantidades mencionadas estão acima de um número mediano de atividades. 

Além disso, é pertinente destacar que, embora tal programa veja a leitura como uma 

atividade interativa de produção de sentido, as perguntas classificadas como intencionais dão 
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indícios de que nesses momentos ela está sendo entendida como uma atividade de captação 

das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor como 

sujeito responsivo. 

Quando isso acontece, nas palavras de Koch e Elias (2011, p.10), “o foco de atenção é, 

pois, o autor e suas intenções, e o sentido está centrado no autor, bastando tão-somente o 

leitor captar essas intenções”. Isso contribui para se pensar em um descompasso entre o que é 

postulado no Guia Geral e o que se encontrou nessas atividades categorizadas.  

Outra questão que chamou mais a atenção foi o entendimento do texto como um 

código linguístico
7

, pois, como foi visto, em algumas atividades analisadas, só era 

considerado texto o que estava escrito, de modo que a parte não verbal era denominada de 

“imagem”, como se não fosse parte constituinte dele, sendo apenas secundário ou 

complementar. O texto, portanto, não era visto como verbo-visual ou linguístico-semiótico 

pelos autores dos materiais didáticos. Isso demonstra que é preciso avançar, de modo a 

considerar as contribuições mais modernas para a análise textual.  

Além disso, notou-se que o número de textos e, consequentemente de atividades, 

aumenta na medida em que as séries vão se elevando, o que mostra uma distinção entre elas 

nos livros do GESTAR II distribuídos pela Secretaria da Educação da Bahia. Por exemplo, na 

5ª série, embora a análise tenha contemplado uma maior quantidade de cadernos, teve menos 

atividades que o livro da 6ª série cujos cadernos escolhidos só foram três. Isso evidencia que 

quanto maior for a série do aluno, há um pressuposto de que mais atividades ele precisa, o que 

é um equívoco pedagógico, uma vez que não pode haver tamanha desigualdade de atividades 

de leitura tendo como base o aumento da série em que os estudantes se encontram. 

Esta pesquisa buscou, assim, dar continuidade a trabalhos sobre compreensão textual e 

ensino através de materiais didáticos, tendo em vista também saber acerca do seu avanço no 

que tange ao estudo textual em sala de aula. Diante disso, pode-se dizer que, embora se 

tenham avanços com relação à maneira como o texto era tratado antes da publicação dos PCN 

de língua portuguesa, constata-se com base nas atividades do GESTAR II, que ele ainda 

continua em certas circunstâncias sendo visto como transparente semanticamente, o que 

remete a vê-lo como um código linguístico. Prova disso são as quantidades de perguntas de 

cópias encontradas em cada série, as quais totalizam juntas 17,14%. 

                                                           
7
 As análises da LT nas suas diferentes fases se limitam à linguagem verbal, lacuna denominada de erro clássico 

da LT, haja vista a ausência de elementos semióticos em todas as fases de cunho tradicional. Informações de aula 

oferecidas por Lícia Heine na Universidade Federal da Bahia. 
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Espera-se que este trabalho possa de alguma forma contribuir para o avanço da 

compreensão textual, de modo a oferecer subsídios para um melhor entendimento acerca 

dessa atividade e que isso venha a se refletir no desenvolvimento de materiais didáticos mais 

atentos às contribuições contemporâneas da LT, o que pode contribuir de maneira mais 

significativa para a concretização da interpretação e compreensão dos diversos textos que 

circulam socialmente.   

Assim, como as pesquisas de Marcuschi (1996), Alvarez et al. (2014) e Neiva (2015), 

embora esses pesquisadores tenham escolhido livros didáticos para se pensar a questão da 

compreensão textual em vez de materiais didáticos, esta dissertação vem também somar 

esforços para a reflexão de aulas de língua materna que tenham como um de seus propósitos 

maiores a formação de sujeitos competentes do ponto de vista da leitura, o que também pode 

ajudar no desenvolvimento de habilidades de escrita, pois um bom escritor é, antes de tudo, 

um bom leitor.  
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