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11

APRESENTAÇÃO

A pesquisa O texto no livro didático de Língua Portuguesa: reflexões e su-
gestões teve como meta precípua investigar o tratamento da compreensão 
textual nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, 
objetivando disponibilizar fundamentos linguístico-discursivos, centrados 
na Linguística Textual, para a reciclagem, em especial, dos professores do 
Estado da Bahia. Além disso, oferecer aos docentes e discentes, a partir dos 
resultados obtidos na pesquisa, seminários e minicursos nas escolas envolvi-
das no projeto e na própria Universidade Federal da Bahia (UFBA), promo-
vendo, destarte, uma descentralização necessária, a fim de se obter uma inte-
ração entre a academia e a comunidade, representativa do Sistema Público de  
Ensino do Estado da Bahia. 

O texto no livro didático de Língua Portuguesa: reflexões e sugestões foi publi-
cado pela Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA). Foi produzido 
pelo Núcleo de Pesquisa do Discurso da Universidade Federal da Bahia (NU-
PED) e seus alunos pesquisadores, por meio do projeto Compreensão e Copiação: 
Investigação da Compreensão Textual nos Manuais de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental do Estado da Bahia, que faz parte do Edital FAPESB 004/2007 - 
Educação, conforme Termo de Outorga/Convênio nº PET 0055/2008. 

Para atender às metas propostas pelos seus pesquisadores, o livro apre-
senta nove capítulos, a seguir sumarizados:

Capítulo 1: apresenta sucintamente as ideias basilares da Linguística do 
século XX, pondo em foco as reflexões da linguística formal, bem como as da 
linguística funcional, com o objetivo de dar alicerce teórico, a fim de que os 
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seus leitores possam melhor entender o enfoque da Linguística Textual e da 
Análise de Discurso de linha francesa.

Capítulo 2: focaliza o surgimento da Linguística Textual (LT) e suas ra-
mificações tradicionais, apresentando, contudo, novos caminhos para a LT, 
tendo em vista os fundamentos discursivos do filósofo russo Mikhail Bakh-
tin, que, segundo os seus autores, dão margem ao surgimento de uma nova 
fase da LT, aqui denominada provisoriamente “A fase bakhtiniana da Lin-
guística Textual”.

Capítulo 3: discorre sobre os aspectos basilares da língua falada, a partir 
do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita (MARCUSCHI, 2001), 
atendendo, destarte, um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) − o de “compreender os textos orais e escritos com os quais se defron-
tam em diferentes situações de participação social, interpretando-os correta-
mente e inferindo as intenções de quem os produz”. (BRASIL, 1997, p. 33) 

Capítulo 4: traça considerações sobre a Análise de Discurso de linha 
francesa, um dos eixos teóricos utilizados nesta obra, e pretende discutir 
alguns conceitos básicos dessa vertente, tais como: condições de produção, 
formação discursiva, interdiscurso, dentre outros. Esse capítulo pretende fo-
mentar o debate sobre os modos de constituição dos sentidos na língua, a 
partir da relação entre linguagem, história, sujeito e ideologia.

Capítulo 5: estabelece um cotejo entre a Análise de Discurso de linha 
francesa e a Linguística Textual. Tal cotejo é de suma importância, para que 
se possam evitar confusões teóricas, envolvendo essas duas correntes, confu-
sões que se tornam muito comuns, quando não há o conhecimento das espe-
cificidades de cada uma delas. Pretende-se, com esse capítulo, esclarecer as 
dúvidas comuns, que envolvem conceitos próprios inerentes às duas corren-
tes em questão, e fornecer ao professor o embasamento teórico para trabalhar 
com essas duas vertentes em sala de aula.

Capítulo 6: focaliza os procedimentos que nortearam a pesquisa em pau-
ta, tendo como objetivo analisar as atividades de compreensão textual em li-
vros didáticos de Português, da Coleção de Língua Portuguesa (LP) − Projeto 
Araribá: Português (2006), de 5ª a 8ª séries,1 adotados no Ensino Fundamental 
II do Estado da Bahia. A análise pautou-se em Marcuschi (2001, p. 46-49), que 

1 No período da instauração deste projeto, a Lei nº 11.114/2005, que altera os Arts. 6º, 32 e 87 da Lei nº 
9.394/96, com o objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos, ainda 
não estava implantada na sua totalidade em Salvador-Bahia. Por isso é que a Coleção em análise 
ainda corresponde às tradicionais 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   12 6/2/2015   10:10:38



13

apresenta uma tipologia com oito perguntas de compreensão encontradas 
em livros didáticos de Língua Portuguesa, para verificar se elas são, de fato, 
exercícios de compreensão.2 Contudo, considerando os avanços das teorias 
textuais, os seus pesquisadores processaram alguns ajustes nas perguntas 
sugeridas pelo linguista (2003), conforme é possível verificar no Capítulo 6.

Capítulo 7: tem por objetivo básico debater sobre o modo como ocorre 
o tratamento do texto, bem como a sua compreensão e as propostas de in-
terpretação textual, presentes nos livros de Língua Portuguesa da Coleção 
Projeto Araribá. Tal debate pretende, portanto, fomentar a discussão sobre 
os exercícios de compreensão textual propostos nesses livros, observando se 
tais exercícios são de cunho inferencial ou se são questões de copiação, que 
envolvem apenas a transcrição mecânica de enunciados do texto, sem permi-
tir a extrapolação do mesmo.

Capítulo 8: mostra sugestões para o tratamento da interpretação textual, 
consoante duas coordenadas: reflexões teóricas de cunho linguístico-discur-
sivo e estratégias a serem usadas como recurso de motivação para o trabalho 
com o texto em sala de aula.

Capítulo 9: apresenta as considerações finais, retomando, sobremodo, 
os resultados obtidos na pesquisa em tela, ressaltando suas contribuições não 
somente para a reciclagem de docentes, mas também para o crescimento da 
ciência Linguística.

Finalizando, espera-se que este trabalho seja o cadinho que oportunize 
reflexões acuradas sobre a compreensão do texto em sala de aula, a fim de 
contribuir para o crescimento do ensino da Língua Portuguesa em suas dife-
rentes instâncias.

2 Essas perguntas resultam da pesquisa Exercícios de Compreensão ou Copiação nos Manuais de Ensino de 
Língua? , realizada em livros didáticos de Português, com data de edição variando entre 1986 e 1994, 
aproximadamente, cujo artigo foi publicado inicialmente em 1996, através da Revista do INEP – Em 
ABERTO. (MARCUSCHI, 1996)

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   13 6/2/2015   10:10:38



O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   14 6/2/2015   10:10:38



15

Aspectos gerais da Linguística no século XX 

Pretende-se, neste capítulo, focalizar, de modo sucinto, os dois pilares 
da ciência da linguagem que nortearam a pesquisa linguística durante o sé-
culo XX, ou seja, incursões sobre a linguística formal e sobre a linguística 
funcional, objetivando dar sustentáculo teórico, para que se possa melhor 
compreender os seus avanços hodiernos.

Reflexões sobre a Linguística Formal

No século XX, os estudos linguísticos estão sendo representados por 
meio de dois grandes paradigmas: o paradigma formal da linguagem e o 
paradigma funcional da linguagem.3 De modo conciso, passa-se a tecer con-
siderações sobre esses dois paradigmas. 

O paradigma formal da linguagem preocupa-se apenas em analisar a 
forma linguística, ou seja, volta-se para as relações que as unidades linguís-
ticas mantêm entre si. (DUBOIS et al., 2004, p. 288) Isso significa que os seus 
pesquisadores estão mais interessados em investigar, em uma sentença, as 

3 Contudo, esses paradigmas não dão conta de pesquisas de cunho ideológico, por exemplo, dos es-
tudos da Análise de Discurso de linha francesa, o que conduz a um retrocesso, que cristaliza a Lin-
guística nos moldes da imanência saussuriana, cuja exigência científica excluía compulsoriamente 
um estudo além da forma linguística, ou seja, além da sentença. Sugere-se, então, que, no século 
XX, considerem-se não apenas o paradigma formal e o funcional da linguagem, mas também um 
terceiro paradigma aqui denominado “Paradigma ideológico-discursivo”. (HEINE, 2011b, p. 16) 
Nesse paradigma, entram também a Análise de Discurso de linha francesa, os estudos de Bakhtin e 
a Fase Bakhtiniana da Linguística Textual. 
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O Texto no livro didático: algumas reflexões16

partes que a constituem, isto é, os padrões de combinação que seus elementos 
estabelecem entre si. Dentre as suas principais linhas de estudo, mencionam-se 
o estruturalismo e o gerativismo linguísticos, que têm como mentores Saussure 
e Bloomfield, na primeira, e Chomsky, na segunda.

Paradigma Formal da Linguagem

- A língua deve ser descrita fora do processo de comunicação, separa-
damente das condições sob as quais os falantes a usam. Os seus pes-
quisadores são considerados “linguistas de gabinete”, que “trabalham” 
em “casa”, no seu escritório, com frases que podem até ser criadas pelos 
próprios linguistas, já que não provêm das concretas práticas discursi-
vas. (BEAUGRANDE, 1997)

- Analisa apenas a forma linguística, ou seja, a sentença nos aspectos 
morfossintáticos da língua;

- Restringe-se ao estudo das partes constituintes de uma sentença. 
Dentre as principais teorias formalistas, mencionam-se o estruturalis-
mo e o gerativismo.

O estruturalismo se inicia, sistematicamente, a partir das aulas ministra-
das por Ferdinand de Saussure (1857-1913), entre 1907 e 1911, na Universidade 
de Genebra. Porém, foi com a publicação do seu livro Cours de linguistique gé-
nérale (CLG), em 1916, obra póstuma de Saussure, organizada pelos seus dis-
cípulos Charles Bally (1865-1947) e Albert Sechehaye (1870-1946), que as suas 
ideias se tornaram mais sistematizadas, tal como se verifica na citação a seguir:

O estruturalismo lingüístico é toda doutrina ou método que — 
com um certo grau de abstracção — considera seu objecto de 
estudo a langue não como um simples aglomerado de elementos 
díspares, mas como uma organização de elementos solidários de tal 
modo que cada um depende dos outros e apenas é definível nas e 
por meio das suas relações de equivalência. (PIAGET, 1968 apud 
GALISSON; COSTE, 1983, p. 276)

Como se pode depreender, consoante Galisson e Coste (1983, p. 276), no 
estruturalismo, os elementos que compõem o sistema linguístico só podem 
ser analisados em função da inter-relação que eles mantêm entre si na cadeia 
da frase e de onde provém o seu valor enquanto signo linguístico. 
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Aspectos Gerais da Linguística no Século XX 17

Saussure concebe a linguagem como um fenômeno heteróclito, consti-
tuído, ao mesmo tempo, de um lado individual, a parole (fala), e outro social – 
a langue (língua) – sistema abstrato, social, homogêneo, exterior ao indivíduo. 
Ao eleger a langue (língua) como objeto de estudo, vai priorizar o caráter for-
mal, instituindo o princípio da imanência linguística, conforme se depreende 
da seguinte citação:

[...] Um estudo imanente da linguagem recusará fazer inter-
vir fenómenos e explicações extra-lingüísticas e cingir-se-á ao 
próprio objecto que escolheu e que circunscreveu. Qualquer 
apelo a outras disciplinas (psicologia, história, etc.) é conside-
rado, do estrito ponto de vista lingüístico, como um retorno a 
uma forma de transcendência, portanto como uma espécie de 
demissão científica. (GALISSON; COSTE, 1983, p. 389)

Parafraseando o excerto textual anteriormente ilustrado, um estudo 
imanente da linguagem, para o estruturalismo, seria condição sine qua non 
para a Linguística tornar-se ciência, ou seja, o fazer estritamente linguístico 
deveria concentrar-se na langue − “um sistema gramatical que existe virtual-
mente em cada cérebro, ou, mais exatamente, nos cérebros de um conjunto 
de indivíduos, pois a língua não está completa em nenhum, e só na massa ela 
existe de modo completo”. (SAUSSURE, 1993, p. 21) Assim, a transcendência 
à forma linguística conduziria a Linguística à demissão científica.

Estruturalismo Linguístico

- Defende a tese de que a língua não é um conglomerado de elementos 
heterogêneos; “é um sistema articulado, onde tudo está ligado, onde 
tudo é solidário e onde cada elemento tira seu valor de sua posição es-
trutural” (SAUSSURE, 1967 apud LEROY, 1971, p. 109) Assim proceden-
do, posiciona-se contra a análise do primeiro manual de gramática − a 
Téchné grammatiké, de Dionísio da Trácia (Grécia Antiga - século II a. C.), 
análise essa que se restringia ao método nocional, ou seja, as palavras 
enquadravam-se em classes gramaticais porque podiam significar 
substâncias do mundo extralinguístico, e não por exercerem uma de-
terminada função linguística, a partir do valor depreendido na estrutura 
linguística. No estruturalismo, as unidades linguísticas só são definidas 
consoante a posição que ocupam na frase, observando sempre as inter-
-relações que estabelecem entre si no nível da mesma. Por exemplo, “O 
amar é essencial ao homem” – em uma abordagem nocional, “amar” é 
um verbo, mas no estruturalismo, considerando a sua função na frase, 
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O Texto no livro didático: algumas reflexões18

tem-se um substantivo, na tradição uma palavra substantivada. A re-
lação estabelecida entre os elementos da frase forma a “estrutura” de 
uma língua;

- Restringia-se à forma linguística, ou seja, à análise de frases, voltan-
do-se apenas para a imanência da forma linguística. Considerar ques-
tões fora da sentença representaria uma atitude não científica;

- Não levava em conta nem o sujeito nem o contexto sócio-histórico na 
análise da língua;

- Excluiu as reflexões sobre a fala por considerá-la heterogênea, variá-
vel e com um caráter acientífico.

Se o “pai” da Linguística estrutural europeia é Ferdinand de Saussure, 
os americanos devem a Leonard Bloomfield (1887-1949) a inauguração de 
estudos estruturais nos Estados Unidos da América. Apesar de as duas cor-
rentes serem denominadas estruturalistas, mantendo liames entre si, apre-
sentam, entretanto, aspectos teóricos inerentes a cada uma delas de per si. A 
corrente europeia parte da forma, do todo organizado por elementos, a fim 
de explicar a estrutura pelas relações que esses elementos têm com a forma. 
Já a corrente americana tem como ponto de partida a descrição e o registro 
das centenas de línguas indígenas ágrafas norte-americanas, que se encon-
travam em processo de extinção. Seu principal pesquisador, voltado para a 
investigação linguística dos aborígenes, é Franz Boas (1858-1942), que, nas 
primeiras décadas do século XX, chegou a catalogar e descrever, para a sua 
preservação histórica, cerca de 1000 línguas. (MALMBERG, 1974, p. 197)

Bloomfield, contudo, é visto como o principal representante da Linguística 
estruturalista norte-americana. Com ele, o estruturalismo assumiu uma nova 
feição: o behaviorismo linguístico, cujas ideias levaram-no a assentar a linguís-
tica à abordagem mecanicista da linguagem, caracterizada por descrevê-la com 
base em fatos observáveis. Daí a sua tese de que “a aprendizagem da linguagem 
seria fator de exposição ao meio e decorrente de mecanismos comportamentais, 
como reforço, estímulo e resposta”. (SCARPA, 2001, p. 206)

Estruturalismo Norte-americano

- Debruçou-se, a partir de necessidades antropológicas, para as línguas 
dos indígenas que estavam em processo de extinção; a fim de garantir sua 
preservação histórica e torná-las acessíveis à pesquisa, o fazer linguístico 
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Aspectos Gerais da Linguística no Século XX 19

norte-americano passou a incorporar prioritariamente trabalhos volta-
dos para a descrição dessas línguas;

- Com Bloomfield, o estruturalismo norte-americano assumiu a feição de 
uma linguística behaviorista. Assim alicerçado, a criança era vista como 
uma “tabula rasa”, ou seja, ao nascer, não trazia nenhum arcabouço ge-
nético que lhe possibilitasse adquirir uma determinada língua. A aquisi-
ção de uma língua dependeria do meio ambiente; o aprendizado de uma 
língua ocorreria, pois, através da imitação dos sons e de padrões linguís-
ticos. Portanto, o ambiente seria o único responsável por prover o conhe-
cimento que a criança viria a adquirir por meio de estímulos e respostas.

Mediante o pensamento behaviorista, entende-se que, pela observação e 
experimentação sistemática e cuidadosa, é possível desenvolver um conjunto 
de princípios que podem explicar o comportamento humano. Behaviorismo, 
também designado de comportamentalismo, ou às vezes comportamentismo, 
é o conjunto das teorias psicológicas (dentre elas, a Análise do Comportamen-
to e a Psicologia Objetiva) que postulam o comportamento como o mais ade-
quado objeto de estudo da Psicologia. Comportamento, geralmente, é defini-
do por meio das unidades analíticas respostas e estímulos. 

Em linhas gerais, o estruturalismo é alvo das seguintes críticas: o fato 
de ter eleito a langue, sistema abstrato, como objeto de estudo da ciência da 
linguagem, e não a parole, conduzindo a uma linguística da abstração, con-
sequentemente, excluindo o papel que o sujeito desempenha na língua e não 
considerando, pois, os elementos pragmáticos e socioideológicos presentes 
no processo discursivo. 

Critica-se também o seu limite de análise restrito à frase, descartando o 
texto das suas preocupações (ILARI, 2004, p. 84), apesar de o estruturalista 
Zellig Harris (1952 apud PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 160) ter proposto, pela 
primeira vez, a expressão “Análise do discurso”. Para ele, o discurso seria um 
texto contínuo, constituído de estrutura linguística (escrito ou oral) que vai 
além da frase. Segundo Marcuschi (2003, p. 4), “Harris abandona, de algum 
modo, o estruturalismo clássico bloomfieldiano, na medida em que se debru-
ça sobre o texto e não apenas às sentenças”. Contudo, é necessário frisar que 
ele se atém, de fato, aos aspectos formais da língua, justamente por explicar a 
sua constituição através do encadeamento dos seus elementos morfemáticos. 

A partir dos anos 50 do século XX, a Linguística saiu dos padrões estru-
turalistas e se inseriu no arcabouço do gerativismo linguístico, de autoria do 
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linguista de família judia, mas naturalizado norte-americano, Avran Noam 
Chomsky. Chomsky revolucionou a Linguística estrutural, ao substituir, 
entre outros, a sua base filosófica e o seu objeto de estudo, que passou da 
langue à competência linguística, entendida como “o conhecimento mental 
<<puro>> de uma língua particular por parte do sujeito falante, isto é, a sua 
gramática interiorizada”. (RAPOSO, 1992, p. 31) 

O programa gerativista nasce, basicamente, como uma resposta teórica 
ao behaviorismo,4 à medida que concebe a linguagem como um fenômeno 
exclusivo da mente humana, um aspecto singular das faculdades mentais 
da espécie humana, não sendo, pois, um sistema adquirido por meio de es-
tímulos a respostas como preconizaram os bloomfieldianos; ao contrário, ela 
é um empreendimento entendido como um conjunto de propriedades ina-
tas, biologicamente determinadas; é, então, um fenômeno humano universal.  
A perspectiva adotada por Chomsky procura, por meio de abstrações, expli-
car o que é e como funciona a linguagem humana, abordando pontos que vão 
da aquisição da linguagem à geração da sintaxe.

Gerativismo Linguístico

Como uma reação ao behaviorismo, Chomsky concebe a linguagem 
como um conjunto de propriedades inatas biologicamente determi-
nadas – um fenômeno humano universal, próprio da espécie humana.  
Para Chomsky, “[...] as línguas naturais são um dote genético do ser hu-
mano, e apenas dele. Nenhum animal fala como nós falamos. Parece 
bastante plausível supor que a capacidade de falar uma língua tenha 
conexão direta com o aparato genético da espécie humana e que é isso 
que a distingue de todas as outras espécies”. (MIOTO, 2005, p. 22) 

- Considerava, pois, a linguagem como algo inato, fruto de um aparato 
biológico, ou seja, uma das faculdades mentais do homem.

- Restringia-se também à análise da frase, excluindo o texto, o sujeito e 
o contexto sociodiscursivo.

Ressalta-se que, embora o gerativismo tenha se firmado no cenário 
linguístico como corrente dissidente do estruturalismo, ambas apresentam 

4 A teoria behaviorista, representada pelos estruturalistas americanos, apresenta a linguagem como 
um fenômeno externo ao indivíduo, um sistema de hábitos, ou como “um condicionamento social, 
uma resposta que o organismo humano produzia mediante os estímulos que recebia da interação 
social”. (KENEDY, 2008, p. 128)
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alguns pontos comuns entre si, a saber: do ponto de vista sincrônico, a cor-
rente gerativista é também uma teoria estruturalista, já que estuda a língua, 
segundo esse princípio; ambas as correntes concebem a frase como a unida-
de linguística máxima, confinando seus trabalhos às relações intrafrásticas, 
raramente voltando sua atenção para além dos limites da sentença; concen-
tram, igualmente, o objeto da Linguística, seja ele a langue ou a competência 
linguística, no âmbito da abstração, colocando-a fora da sua função primária, 
que é o enfoque da língua em um efetivo processo de comunicação.

Críticas ao Formalismo5

- Benveniste, linguista francês que participou do Círculo Linguístico de 
Praga (1928), embora tivesse se apoiado em Saussure, critica-o, dizendo 
que ele negligenciou o papel que o sujeito desempenha na língua;

- M. Pêcheux diz, de forma direta e incisiva, que Saussure, retirando-se 
do campo da parole, teria transformado todos os fenômenos textuais e 
semânticos em uma espécie de terra de ninguém. Assim, ao descartar 
a fala dos estudos linguísticos, teria destruído a possibilidade de uma 
análise científica em textos;

- O estruturalismo, nas suas duas versões, excluiu de suas preocupações 
o estudo do texto, já que a sua análise linguística máxima seria a frase; 
- O estruturalismo e o gerativismo excluíram a situação comunicativa e 
o sujeito das reflexões linguísticas, o que conduziu à denominada “lin-
guística da abstração”. Logo, retiraram das suas análises os aspectos 
pragmáticos da linguagem, bem como os ideológicos.

Reflexões sobre a Linguística Discursiva

A partir dos anos 60 do século XX, uma plêiade de pesquisadores come-
çou a questionar o estruturalismo e o gerativismo, que representavam o fazer 
linguístico da época. As críticas, 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 os da Análise de Discurso de linha francesa, dentre outros. 

5  Todas essas críticas foram retiradas de Ilari (2004, p. 84).

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   21 6/2/2015   10:10:39



O Texto no livro didático: algumas reflexões22

O paradigma funcional da linguagem surge com a proposta de ancorar 
pesquisas, voltadas para o uso linguístico, ou seja, para o efetivo processo de 
comunicação. Nas palavras de Cunha (2008, p. 157), “os funcionalistas con-
cebem a linguagem como um instrumento de interação social, alinhando-se, 
assim, à tendência que analisa a relação entre linguagem e sociedade”. Ainda 
consoante a referida linguista, “seu interesse de investigação linguística vai 
além da estrutura gramatical, buscando, na situação comunicativa que en-
volve os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo e a motivação 
para os fatos da língua”. (CUNHA, 2008, p. 157)

Funcionalismo Linguístico

- A língua é vista como um instrumento de interação social, que estabe-
lece relações com a história e a sociedade;

- A língua é analisada a partir do efetivo uso, ou seja, a partir de situa-
ções concretas de interação;

- Ressalta-se, nesta corrente, a importância do sujeito e do contexto de 
interação;

- “[...] a opção pela abordagem funcional provém da certeza de que toda 
a pesquisa científica parte apoiada numa pertinência, e que é a perti-
nência da comunicação que permite entender a dinamicidade da lingua-
gem. Os traços da língua, assim, só serão prioritariamente examinados 
por referência ao papel que exercem no processo de comunicação”. 
(MARTINET, 1994, p. 86)

O funcionalismo tem como alicerce filosófico a Pragmática (PEZATTI, 
2004, p. 170), cujas reflexões se iniciaram nos finais do século XIX. Seu ob-
jetivo precípuo é o de estudar a língua em uso, levando em conta os seus 
usuários, até então excluídos pela Linguística formal. Para a Pragmática, “o 
significado de uma expressão (palavra, frase) é o seu uso ou aplicação na lin-
guagem”. (COSTA, 2007, p. 38) “As palavras, escreveu Wittgenstein, só ad-
quirem significado no fluxo da vida; o signo, considerado separadamente de 
suas aplicações, parece morto, sendo no uso que ele ganha seu sopro vital”. 
(WITTGENSTEIN, 1993 apud COSTA, 2007, p. 38)
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A Pragmática

“[...] a pragmática aposta nos estudos da linguagem, levando em conta 
também a fala, e nunca nos estudos da língua isolada de sua produção 
social” (PINTO, 2006, p. 47);

- A pragmática é a ciência do uso linguístico, que “[...] estuda a relação 
entre a estrutura da linguagem e seu uso, o que fora deixado de lado 
pelas correntes formalistas” (FIORIN, 2002, p. 166);

- A linguagem, para a pragmática, não serve só, nem primeiramente, 
nem sobretudo, para representar o mundo, mas ela serve para realizar 
ações. “Todo dizer é um fazer”. (AUSTIN, 1962 apud PINTO, 2006, p. 50) 
“Falar é agir sobre outrem”. (ARMENGAUD, 2006, p. 13) Por exemplo, 
quando alguém profere o enunciado “amanhã eu voltarei”, além da sig-
nificação frástica de voltar para a casa, é possível que essa pessoa esteja 
também fazendo uma ameaça ou uma promessa. Esses sentidos, que 
são processados discursivamente, refletindo a posição do locutor em 
relação ao que ele diz, são comumente denominados de “atos ilocucio-
nários”. (AUSTIN, 1962 apud PINTO, 2006, p. 58)

Dentre as diferentes ramificações do funcionalismo, menciona-se a Lin-
guística Textual (LT), abrindo-se um leque sistemático para o estudo do texto. 
A LT, ramo da ciência da linguagem, começou a desenvolver-se na década de 
60 do século XX, na Europa, de modo especial, na Alemanha. Surge, basicamen-
te, rompendo com as limitações teórico-metodológicas da Linguística Formal, 
sobretudo contra o seu objeto de estudo, centrado ora na langue saussuriana, 
ora na competência linguística chomskiana, que, embora estejam em correntes 
linguísticas distintas, comungam entre si no que se refere à exclusão do texto 
enquanto fenômeno de pesquisa linguística. A LT, por outro lado, orienta-se 
por considerar o texto como objeto particular de sua investigação linguística, 
por ser ele a forma específica de manifestação da linguagem. (HARTMAN, 
1971 apud SCHMIDT, 1978, p. 7)

Quanto à Análise de Discurso de linha francesa (ADLF), tem-se uma ver-
tente discursiva, que não se apoia na Pragmática, mas no tripé teórico: Mar-
xismo, Psicanálise e Linguística. Da mesma forma que a LT, a ADLF erigiu-se 
durante a década de 60 do século XX, também se posicionando contra a Linguís-
tica, porém edificando o seu objeto de estudo – o discurso, atravessado sempre 
por uma ideologia. Os seus conceitos teóricos, bem como os da Linguística Tex-
tual, são focalizados em capítulos posteriores deste mesmo trabalho.
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O surgimento da Linguística Textual

A Linguística de Texto surgiu, na década de 60 do século XX, na Alema-
nha, em um momento em que o paradigma formal da linguagem, vigente na-
quela época, deixava de responder, adequadamente, a vários problemas, que 
foram gradativamente se instaurando por uma plêiade de diferentes pesqui-
sadores. Dentre essas questões, ilustram-se: os pragmaticistas questionavam 
por que Saussure se debruçou às estruturas linguísticas, excluindo, destarte, o 
indivíduo dos estudos linguísticos. Os pesquisadores da Análise de Discurso 
(AD), em seu sentido geral, bem como os da Pragmática perguntavam: Por que 
o sentido provém da imanência do sistema linguístico? Na verdade, criticavam 
a tese da autonomia linguística, defendida pela visão formal, que diz respeito à 
independência semântica do texto escrito, restringindo, pois, a significação aos 
constituintes de uma sentença, apenas. Os neófitos da Linguística Textual (LT) 
questionavam o fato de a Linguística ter como objeto de estudo a langue, como 
postulava Saussure, ou a competência linguística, de Chomsky, arguindo que 
a ciência da linguagem devia voltar-se para o estudo do texto como seu objeto 
de investigação linguística, sem ter como foco a identificação de morfemas e 
fonemas, a partir de um corpus limitado. E a essas perguntas e/ou reflexões, a 
Linguística Formal não podia responder, à medida em que o seu foco de análi-
se se atinha ao sistema linguístico, ou seja, à forma, entendida exclusivamente 
como código linguístico – a estrutura.

Segundo Marcuschi (2003), a Linguística Textual se desenvolveu, em 
especial, na Europa Central. Contudo, foi na transição, entre os anos 80 e 
90, do século XX, que a LT amadureceu, ao ampliar o seu escopo de análise, 
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caracterizado pela virada pragmática, o que lhe possibilitou a inclusão do 
sujeito e da língua falada, bem como uma revisão teórica acentuada nos seus 
pilares nucleares. Na última década do século XX, sobretudo a partir de 1995, 
a caminho do século XXI, a Linguística Textual, face ao pleno exercício dis-
cursivo e suas implicações, dá sinais pontuais de que ainda é preciso mudar, 
trazendo, em seu bojo, especialmente, as contribuições teóricas de Mondada 
(1995), com foco na referenciação, a concepção de sujeito social, calcada em 
Koch (2004), e as ideias basilares de Bakhtin (2003). Esse alicerce teórico de-
terminará, consequentemente, um novo ajuste na compreensão da coerência 
textual, como se verá mais adiante.

O surgimento da Linguística Textual 

Na década de 60 do século XX, “o movimento em direção ao texto e 
ao discurso ganhou um impulso substancial através da participação 
da linguística simultaneamente com a antropologia, a etnografia, a 
sociologia, a psicologia e as ciências da computação”. (BEAUGRAN-
DE, 1997, p. 69) Nessa época, os linguistas questionavam: por que 
Saussure se debruçou apenas às estruturas linguísticas, à forma 
linguística? Por que a linguística formal se voltou para analisar tão 
somente fonemas, morfemas, sintagmas, frases, excluindo o con-
texto sócio-histórico? A Linguística Textual se erige justamente para 
estudar o texto no seio da ciência da linguagem.

As fases da Linguística Textual

Apesar de não ter tido um desenvolvimento homogêneo, pelo fato de 
ter surgido em vários países, apresentando, consequentemente, diversas ten-
dências para o tratamento do texto, há um senso comum em apresentar três 
momentos e/ou fases, que caracterizam as pesquisas da Linguística Textual, 
a saber: a análise transfrástica (também denominada interfrástica), as gramá-
ticas de texto e as teorias do texto (Virada pragmática). Contudo, no final do 
século XX e nos primórdios do século XXI, observam-se sinais pontuais de que 
a Linguística Textual estaria caminhando para novos momentos – a perspec-
tiva sociocognitiva de Koch (2004, p. 31), já consolidada no seio das pesquisas 
da LT, e a Fase Bakhtiniana , que vem sendo proposta por Heine, de forma 
sistemática desde 2009, depreendida, inicialmente, a partir do sujeito social. 
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(KOCH, 2004) Mas as pegadas que sustentam essa caminhada da LT ligam-
-se, essencialmente, às reflexões do filósofo Bakhtin (2003), solidificando-se 
mais ainda em Barros (2007), que, desde 1994, vem buscando pontuar as con-
tribuições de Bakhtin em relação ao texto e/ou discurso,6 pesquisa que im-
pele a rever os precursores stricto sensu da Linguística Textual,7 incluindo, ao 
lado dos retóricos, da estilística, da Escola de Praga e dos formalistas russos, 
a obra de Bakhtin, na sua abordagem discursiva.

É comum a informação de que as fases da Linguística Textual não são 
cronológicas, ou seja, pressupõe-se que elas ocorreram, de forma simultânea, 
ao longo do tempo. Contudo, essa assertiva merece reflexão, porque se observa 
uma cronologia entre as suas primeiras fases, análise transfrástica e gramáticas 
de texto, e as subsequentes, dentre as quais as teorias do texto. A ausência de 
cronologia talvez seja pertinente entre os dois primeiros momentos, conside-
rando que há linguistas que, quando vão focalizar os primeiros passos da 
LT, o fazem a partir das gramáticas de texto, não reconhecendo o momen-
to transfrástico; postura que pode ser explicada por conta do perfil teórico 
que as une, como se verá mais adiante. Sobre isso, ilustra-se o texto em que 
Beaugrande (1997, p. 75, grifo do autor) faz uma reflexão sobre o campo de 
estudos da Linguística Textual:

[...] Quando este campo de estudos emergiu sob esta denomi-
nação, o primeiro estágio caracterizou-se como uma gramática 
de texto, estendendo-se dos meados dos anos 60 até os meados 
da década de 70. Seguindo a corrente dominante no continen-
te europeu, esta noção de ‘gramática’ era grandemente forma-
lista e intimamente ligada à sintaxe: tanto era um repertório 
de distribuições de morfemas e estruturas de frases numa 
abordagem descritiva, como era um sistema de regras para 
propiciar ‘descrições estruturais’ aos textos, numa abordagem 
gerativista (cf. II.30, 38-41, 85). Contava-se com a lingüística 
textual para justificar-se a si própria através da descoberta das 
restrições formais, p. ex., as conjunções e os pronomes que se 
aplicam ‘além das fronteiras da sentença’, em formas diferen-
tes do que o usado dentro da sentença isolada.

Para Beaugrande (1997, p. 75), as gramáticas de texto representam o 
primeiro estágio da Linguística Textual, não fazendo, inclusive, menção à 
fase transfrástica. Esse seu posicionamento talvez se explique pelo fato de 

6 Bakhtin usava as expressões “texto” e “discurso” como sinônimas. (BARROS, 2007, p. 21)
7 Na tradição, os precursores lato sensu da Linguística Textual são os retóricos e a Estilística.
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a segunda fase ainda mostrar-se sob o escopo teórico da Linguística Formal e 
por ocorrer, efetivamente, de modo simultâneo com a primeira fase, ou seja, 
entre os anos de 1960 e a década de 70 do século XX. Charaudeau e Main-
gueneau (2004, p. 259-260), ao tecerem comentários sobre os primeiros passos 
da Linguística Textual, referem-se também à sua segunda fase, demonstrando 
direta ou indiretamente certa desconsideração da fase transfrástica, como se 
verifica em: “No final dos anos 60, aparecem, na Alemanha, “gramáticas de 
textos”, com a ambição de produzir um conjunto infinito de estruturas textuais 
bem formadas de uma língua dada”. (LHWE, 1972 apud CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2004, p. 259)

Por outro lado, corroborando com o reconhecimento da fase transfrástica 
da Linguística Textual, observa-se o posicionamento de Marcuschi (2003, p. 3):

O modelo aqui designado transfrástico (também chamado su-
persintaxe, hipersintaxe ou macrossintaxe) não tem um patro-
no e sim uma convicção básica: a análise da língua não pára 
na frase. Admite o texto como a unidade básica e faz dele seu 
objeto. Tem do texto uma visão bastante estruturalista, embora 
dentro de uma variada gama de perspectivas teóricas. 

Consoante Marcuschi (2003, p. 3), é possível depreender que a Linguística 
Textual, nos seus primeiros passos – na fase transfrástica, limitou-se a estabe-
lecer coesão textual, a partir, sobremodo, de fenômenos sintático-gramaticais, 
com “a convicção básica de que a análise da língua não pára na frase”. Nos dois 
primeiros momentos, “a análise transfrástica e a construção de gramáticas de 
texto, a preocupação inicial da LT era apenas de descrever os fenômenos sintá-
tico-semânticos que ocorriam entre as seqüências frásticas”. (KOCH, 2003, p. 3) 
Trata-se de “um sistema uniforme, estável e abstrato, ao estender os sistemas já 
construídos pela “linguística predominante”. (BEAUGRANDE, 1997, p. 75) De 
acordo com Koch (2003), tem-se aí um “sujeito assujeitado” pelo sistema, cujo 
foco de análise recai, apenas, no texto enquanto código, excluindo, destarte, o 
sujeito e todo conhecimento que lhe é inerente. No caso de uma interpretação 
textual, por exemplo, o sentido é visto como algo que provém da estrutura, 
centrado na imanência do sistema linguístico.

Vê-se, pois, que o texto refere-se tão somente ao contexto linguístico 
stricto sensu, isto é, “o texto como uma frase complexa”, pautado em uma 
“fundamentação gramatical” (ANTOS, 1997, p. 1), noção que levou alguns 
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linguistas britânicos à formulação do termo “cotexto”, exatamente para con-
ceituarem o texto interpretado tão somente no âmbito da imanência do siste-
ma linguístico, ou seja, uma análise textual circunscrita à forma linguística, 
pois a sua transcendência conduziria a Linguística à demissão científica. 

A fase transfrástica da Linguística Textual

- Limitou-se a estabelecer tessituras textuais, a partir, sobremodo, de 
fenômenos sintático-gramaticais, com “a convicção básica de que a 
análise da língua não pára na frase” (MARCUSCHI, 2003, p. 3) 

- A meta era analisar as relações entre os mecanismos internos que ga-
rantiam a uma sequência frasal o status de texto, seu objeto de estudo. 
A necessidade de desenvolver uma gramática transfrástica tinha como 
argumento fundamental explicar determinados fenômenos não expli-
cados pela gramática de frase; (MARCUSCHI, 2003)

- O texto era compreendido como um conjunto de frases conectadas por 
certas propriedades linguísticas. A coesão era de cunho correferencial e 
relacionava duas expressões materializadas na superfície textual, ten-
do exatamente o mesmo referente. Assim sendo, embora a LT estivesse 
alicerçada no paradigma funcional, a concepção de texto desta fase é 
bastante estruturalista, sendo, pois, muito formal, voltada apenas para 
a língua escrita. Por outras palavras, o foco de análise recai exclusiva-
mente no texto enquanto código, apenas, excluindo o indivíduo e todo 
conhecimento a ele inerente; 

- A coerência textual, responsável pelo sentido do texto, foi conceituada 
como uma mera propriedade do mesmo, cujo sentido provinha exclusi-
vamente do cotexto linguístico, isto é, dos “aspectos intratextuais, in-
ternos ao texto” (PETÖFI, 1976 apud FÁVERO; KOCH, 2008, p. 98); 

- A coesão textual ocorre quando “a interpretação de algum elemento no 
discurso é dependente da de outro. Um pressupõe o outro, no sentido de 
que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso ao ou-
tro”. (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 6) Dir-se-ia que, tendo por base a deco-
dificação, a coesão textual restringe-se ao texto enquanto produto, efeti-
vando-se, sobremaneira, através de elementos materializados no texto.

Da fase transfrástica, a Linguística Textual se volta para o momento 
das gramáticas de texto, em que se observa certa interface com alguns dos 
pressupostos teóricos do gerativismo linguístico. Vejam-se a seguir algumas 
das ideias basilares presentes no referido momento:
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A Fase das Gramáticas de Texto

- “[...] a gramática de texto foi um projeto para a reconstrução do ‘texto’ 
como um “sistema uniforme, estável e abstrato” ao estender os siste-
mas já construídos pela “lingüística predominante”. Como acontecia na 
tendência comprometida com a sentença, o texto seria tratado apenas 
como materialidade lingüística”. (BEAUGRANDE, 1997, p. 75)

- “[...] uma gramática de texto elaboraria as ‘regras’ formais que ‘ge-
ram’ a ‘estrutura subjacente’ de todos os textos e dos ‘não-textos’ ou 
‘textos agramaticais”. (BEAUGRANDE, 1997, p. 75) Essas regras teriam 
certo grau de correspondência com as regras de reescrita, usadas por 
Chomsky (1965) para explicar a estrutura profunda da sentença nos mol-
des gerativistas nos seus primeiros momentos;

- À semelhança da competência linguística chomskiana, conhecimento 
que o falante-ouvinte possui de sua língua, “os linguistas desse mo-
mento postularam também a existência de uma competência textual, 
na medida em que todo falante de uma língua tem a capacidade de dis-
tinguir um texto coerente de um aglomerado incoerente de enunciados” 
(KOCH, 2004, p. 6);

- A distinção entre texto – concebido como uma entidade estrutural, 
realizada por meio da língua escrita, e discurso – unidade de uso da lín-
gua, que corresponde à realização da língua falada ainda presa à ima-
nência do sistema linguístico, não tendo, pois, nem aval pragmático, 
nem ideológico nas suas diferentes acepções;

- Assim, as noções de coesão e coerência textual continuaram, respecti-
vamente, centradas em aspectos léxico-gramaticais e na interpretação 
textual pautada apenas no texto enquanto código linguístico, ou seja, 
ambas concebidas na perspectiva do contexto linguístico stricto sensu, 
mantendo de um modo ou de outro o perfil teórico da fase transfrástica;

- Esse invólucro formal manteve naturalmente a concepção de texto − 
como unidade linguística superior à sentença frasal, “a unidade lingüísti-
ca mais alta, superior à sentença, circunscrito à materialidade lingüística”.

Essas duas primeiras fases − a transfrástica e as gramáticas do texto − sob 
o primado das exigências formais, impeliram os seus pesquisadores a buscar 
novas propostas que viessem a dar conta do seu objeto de estudo, o texto. 
Passou-se, então, a uma outra fase da LT: as teorias do texto, costumeiramente 
denominada “Virada pragmática”. (KOCH, 2004)
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A fase pragmática da Linguística Textual

A partir das “Teorias do texto”, as atenções dos pesquisadores da Lin-
guística Textual (LT) voltaram-se para estudar o texto em uso, investigando 
as suas condições de produção, constituição, compreensão e funcionamento 
textual. (MARCUSCHI, 1983)

Nessa fase, o contexto pragmático ganha relevância para a compreensão 
do texto; daí o porquê de esse momento ser designado por Koch (2004, p. 13) 
“Virada pragmática”. Quando se fala em Pragmática, faz-se mister registrar, 
ainda de forma lacônica, que ela surgiu a partir de inquirições filosóficas, 
instauradas na transição entre os séculos XIX e XX. Nesse período, diferen-
tes ramos da Filosofia debruçaram-se a refletir sobre questões da linguagem, 
distanciando-se da ortodoxa Filosofia clássica, voltada para reflexões abs-
tratas, como a explicação da essência do mundo, da realidade, do ser, do 
conhecimento, do sentido, com base na conclusão de um silogismo lógico,8 
por exemplo, dentre outros. (COSTA, 2007) Esse movimento é comumente 
denominado “Filosofia da linguagem”, que, no século XX, floresceu por meio 
de duas vertentes, quais sejam: a Escola de Cambridge e a Escola de Oxford. 
Essa última se voltou, efetivamente, para a instauração da Pragmática, ao 
defender a tese de que era necessário examinar a linguagem a partir do uso, 
estudar a linguagem ordinária, ou seja, a linguagem comum do dia a dia. 
Caracteriza-se, sobremodo, por contemplar a seguinte tese:

o significado de uma expressão (palavra, frase) é o seu uso ou 
aplicação na linguagem. ‘As palavras’, escreveu Wittgenstein 
(1993), ‘só adquirem significado no fluxo da vida; o signo, 
considerado separadamente de suas aplicações, parece morto, 
sendo no uso que ele ganha seu sopro vital’. As nossas expres-
sões adquirem diferentes funções, de acordo com o contexto 
no qual elas são empregadas, modificando-se, assim, o que se 
quer dizer com elas. (COSTA, 2007, p. 38, grifo do autor)

Wittgenstein deixa claro que o ponto fulcral da Pragmática é o sentido, ge-
rado “no fluxo da vida”, no seu efetivo processo de comunicação. Para melhor 
esclarecimento, considere-se o exemplo:

8 Exemplo clássico de silogismo é o seguinte: Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócra-
tes é mortal. Segundo Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), como se pode verificar por meio do exemplo 
dado, o silogismo se constitui de três proposições declarativas que se imbricam entre si, sendo as 
duas primeiras, denominadas premissas e a última, a conclusão, decorrente das proposições pre-
sentes nas premissas que lhe são antecedentes.
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Exemplo 1

Figura 1 – Aumento no Congre$$o.  
Fonte: O Ferrão (2010).

O Exemplo 1 relaciona-se, de forma direta, com a propaganda eleitoral 
de Tiririca, humorista, eleito deputado federal em 2010, com o slogan “Pior 
do que tá não fica”, que representa, para alguns, um deboche à democracia, 
mas, para outros, uma severa crítica à politicagem no Brasil. A charge de 
Simanca, ao estabelecer esse diálogo com o referido slogan, critica o aumen-
to abusivo do salário dos deputados, explicando, de certa forma, o bordão 
“Melhor do que tá, fica sim” e fazendo alusão ao dinheiro fácil que corre 
no meio político, encontrando-se ora nas meias, sacolas e bolsos de paletó, 
ora nas cuecas.

Sob a análise da Pragmática, a ilustração, no Exemplo 1, deve ser vista 
como uma enunciação, ou seja, “[...] é este colocar em funcionamento a lín-
gua por um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1989, p. 82), que 
processa um discurso, gerado na situação concreta de fala. Esse discurso 
provém de um sujeito consciente, individual, marcado pela sua intencio-
nalidade, e responsável pelo seu sentido não literal, o que evidencia a sua 
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opacidade semântica, pelo fato de o sentido ser depreendido a partir de infe-
rências e conhecimentos de mundo, em geral. Assim, o Exemplo 1 não repre-
senta uma charge para, simplesmente, informar o vultoso aumento salarial 
dos políticos, mas, sobretudo, para agir sobre os seus interlocutores, pois, 
na Pragmática, a linguagem é ação; é agir sobre outrem, influenciando-o, a 
fim de conscientizá-lo, para que ele tome também uma posição crítica diante 
do cenário político brasileiro. Esse valor intencional é denominado, segundo 
John Austin (1962 apud ARMENGAUD, 2006, p. 99-103), ato ilocutório, que 
exerce influência sobre o outro, e os efeitos indiretos, que ele produz no inter-
locutor, são os atos perlocucionários.

Essa fase da LT designa uma nova forma do fazer da Linguística Tex-
tual, por ter dado passos firmes em direção à Pragmática, ampliando o seu 
escopo de análise linguística. Assim sendo, não mais se restringe ao contexto 
linguístico stricto sensu, dirigindo-se também ao contexto referente “à situa-
ção concreta em que os atos de fala são emitidos, ou proferidos, o lugar, o 
tempo, a identidade dos falantes etc., tudo o que é preciso para entender o 
que é dito” (ARMENGAUD, 2006, p. 13); daí voltar-se para o falante, a partir 
do efetivo processo de comunicação. 

Virada Pragmática

Foi o nome dado por Koch (2004) à fase da Linguística Textual que inseriu 
a Pragmática como um dos seus vitais ingredientes. A Pragmática é uma 
corrente filosófica, cujo principal expoente foi Austin. Para esse filósofo, 
a língua não tinha a simples função de descrever a realidade, mas sim de 
agir sobre ela, transformando-a. Assim, a língua era ação e o sujeito, era 
ator social que agia sobre a realidade através da língua. A ação dos su-
jeitos estava relacionada a determinados contextos situacionais que o 
permitiam agir para modificar a realidade. Logo, para que fosse possível 
celebrar um casamento, por exemplo, era necessário que houvesse um 
contexto adequado: um padre, investido do poder de Deus; uma igreja; 
e o ritual que o autorizava casar alguém. Para a Pragmática, os signos 
não possuíam sentidos apriorísticos, mas seus sentidos eram moldados 
na enunciação e no contexto em que estavam inscritos. A contribuição 
da Pragmática nos estudos linguísticos se dará a partir do momento em 
que se passou a considerar o texto como um processo, cujo sentido se 
constrói não somente tendo por base a materialidade linguística, mas 
também o contexto sociodiscursivo (contexto imediato, o lugar, os par-
ticipantes e a relação que eles estabelecem entre si).
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Tecem-se, a seguir, considerações sobre os principais pilares da LT, ine-
rentes à fase pragmática: as concepções de língua, texto, sujeito, competência 
comunicativa, coesão, coerência, dentre outras.

No que tange à concepção de língua, essa apoia-se naturalmente nas 
reflexões da Escola de Oxford,9 a partir de Austin (1962 apud PINTO, 2006, 
p. 57), que concebe “a linguagem como uma atividade construída pelos/as 
interlocutores/as, ou seja, é impossível discutir linguagem sem considerar 
o ato de linguagem, o ato de estar falando em si – a linguagem não é assim 
descrição do mundo, mas ação”. Por outras palavras, a língua não é mais 
vista como um conjunto de signos que se combinam segundo regras e que 
é capaz, simplesmente, de transmitir uma mensagem, informações de um 
emissor a um receptor, mas, sobretudo, como um ato de linguagem, que, ao 
ser proferido por um determinado interlocutor, poderá agir sobre os demais, 
considerando as circunstâncias da situação comunicativa.

Quanto à concepção de texto, diferentemente das fases anteriores da LT, 
que o concebiam como um produto, na perspectiva pragmática, o texto ga-
nha o status de processo. Nas palavras de Bentes (2001, p. 247), “o texto passa 
a ser estudado dentro do seu contexto de produção e a ser compreendido não 
como um produto acabado, mas como um processo, resultado de operações 
comunicativas e processos linguísticos em situações sociocomunicativas”. 
Nessa nova acepção, o texto é visto como opaco e não transparente seman-
ticamente, o que significa dizer que o sentido é processado durante o ato 
comunicativo, tendo como ponto de partida a materialidade linguística ne-
cessária para a construção semântico-pragmática, que depende não somente 
da intenção do falante, mas também do conhecimento de mundo do usuário 
da língua. O sentido não está preso ao cotexto, ou seja, à superfície textual, 
mas perpassa a materialidade linguística e ocorre na interação entre cotexto 
e o contexto da enunciação.

No que se refere ao sujeito, como já mencionado anteriormente, funda-
menta-se, evidentemente, nas concepções de linguagem inerentes à própria 
Pragmática, na qual ela é vista como “uma prática social concreta e também 
complexa, pois, enquanto tal, envolve elementos do contexto de uso, conven-
ções de uso e de intenções do falante”. (AUSTIN, 1962 apud PINTO, 2006, 
p. 57) O sujeito pragmático, marcado pela intencionalidade, emerge das suas 
manobras, estratégias discursivas, que ele mobiliza para conseguir seus in-

9  Escola filosófica que ocorreu na Inglaterra, entre 1930 e 1960, aproximadamente.
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tentos comunicativos. (BRANDÃO, 2001, p. 60) É, pois, um sujeito individual 
(BENVENISTE, 1989), de vontade própria, que visa, de algum modo, agir 
conscientemente sobre o seu interlocutor na instância discursiva. A partici-
pação do sujeito, nos estudos linguísticos, é conferida pela necessidade de se 
agregar situações reais de comunicação a esses estudos, quase sempre ausen-
tes nas pesquisas do paradigma formal. Desse modo, a concepção de sujeito 
adotada nessa fase é de um ser consciente de suas ações, livre para fazer suas 
próprias escolhas linguísticas e sociais. Veja-se o exemplo a seguir:

Exemplo 2

Inversão de papéis: borboletas fêmeas cortejam os machos

Estudo constatou que comportamento sexual de espécie de 
borboletas é modificado dependendo da estação do ano.

Certas fêmeas de borboletas se mostram sexualmente agressivas em re-
lação aos machos quando são expostas a temperaturas frias no estágio de lar-
va, um exemplo incomum de trocas de papéis sexuais, revela uma pesquisa 
publicada nesta quinta-feira (6). (INVERSÃO..., 2011)

Analisando o Exemplo 2, sob a perspectiva da Pragmática, pode-se 
inicialmente interpretar, a partir do título textual “Inversão de papéis: bor-
boletas fêmeas cortejam os machos”, que o seu produtor deixara transparecer 
a sua posição de machista, isto é, de que é o “macho” quem deve cortejar a 
fêmea. Esse sujeito, apesar de o mundo moderno envolver um contingente fe-
minino, o qual já ocupa cerca de 40% da força de trabalho, e com uma geração 
de mulheres que também corteja os homens, parece que se cristalizou no tem-
po, carregando, pois, no seu bojo, o machismo tradicional. O referido título do 
texto do Exemplo 2 antecipa informações processadas, em sua maioria, através 
de inferências (MARCUSCHI, 1983), pelo fato de a Pragmática não considerar 
o sentido-literal, ou seja, o sentido depreendido apenas por decodificação, por 
ser ele processual, mas com foco na intenção de um sujeito consciente e indivi-
dual, responsável pela construção do referido sentido não literal. 

Nessa fase da LT, diferentemente do momento gramáticas de texto, em 
que se voltou para a competência textual, focaliza-se a competência comunica-
tiva, introduzida a partir de 1960 pelo antropólogo Dell Hymes (1995). Trask 
(2004, p. 58, grifo do autor), pautado em Dell Hymes (1964), a conceitua como:

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   35 6/2/2015   10:10:40



O Texto no livro didático: algumas reflexões36

a capacidade de usar a língua adequadamente em situações 
sociais. Para falar uma língua com sucesso, é necessária uma 
competência estritamente lingüística nessa língua: domínio 
da pronúncia, da gramática e do vocabulário. Mas é preci-
so mais do que isso: é necessária também uma competência 
sociolingüística – o conhecimento de coisas tais como o modo 
de começar e terminar conversações, como e quando ser edu-
cado e como dirigir-se às pessoas. Além disso, é necessária 
também uma competência estratégica, o conhecimento de como 
organizar um trecho de fala de maneira eficaz, e como perce-
ber e contornar incompreensões e outras dificuldades. 

A competência comunicativa 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 (capaci-
dade de organizar textos com coesão e coerência); a competência estratégica 
(domínio de estratégias para compensar situações interativas difíceis, como 
os colapsos na conversação, dentre outros). A competência comunicativa traz 
à baila, não apenas a competência linguística − o conhecimento do código 
linguístico, consequentemente da sua gramática, caracterizada por regras e 
estruturas – mas, principalmente, a capacidade de alguém usar a língua nas 
práticas sociais.

Quanto à noção de contexto, nessa fase da LT, não mais se atém a um 
contexto linguístico stricto sensu, restrito ao princípio da imanência do siste-
ma linguístico, que consiste, tal como postulou Saussure (1993), em estudar 
a língua em si mesma e por ela mesma. É, pois, eminentemente pragmático, 
preocupado, principalmente, em estudar o sentido de um enunciado, prove-
niente do uso e da intencionalidade do seu interlocutor; assim sendo, postula 
uma noção de contexto relacionada às extensões referenciais, em especial, 
aos dêiticos espaciais e/ou temporais e aos conhecimentos partilhados dos 
interlocutores do discurso. Tem-se, portanto, uma noção ampla, pelo fato de 
considerar não só o contexto de produção, mas também as condições prag-
máticas e cognitivas que constituem o ato comunicativo, na sua totalidade. 
(HEINE, 2000)
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A inserção da Pragmática nos Estudos Linguísticos trouxe grandes 
avanços, dentre os quais se podem destacar:

- A língua deixa de ser vista apenas como um sistema formal, ou seja, a 
linguagem passa a ser ação que age sobre outrem; 

- O texto deixa de ser compreendido como um produto, cujo sentido é 
extraído apenas a partir do processo de decodificação, que leva o alu-
no a captar o sentido do código linguístico, voltado para as suas forças 
centrípetas; 

- Com a Pragmática, os sentidos são construídos no âmbito da enun-
ciação, ou seja, estabelecendo uma interface necessária entre as forças 
centrípetas (o contexto linguístico stricto sensu) e as forças centrífugas (o 
contexto extralinguístico, constituído de aspectos do contexto imediato 
onde se realiza a comunicação − o lugar, os participantes e a relação que 
estabelecem entre si).

No Brasil, entre 1980 e 1990, mais especificamente até 1995, o estudo da 
coesão textual teve como alicerce a obra de Halliday e Hasan. (1976, p. 4-7) 
Consoante esses linguistas, “a coesão ocorre quando a interpretação de algum 
elemento no discurso é dependente da de outro. Um pressupõe o outro, no 
sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso 
ao outro” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 4), e está distribuída em três cate-
gorias distintas, a saber: a coesão gramatical (que compreende a referência, 
a substituição e a elipse), a coesão lexical e a conjunção. Passa-se a focalizar, 
inicialmente, a coesão gramatical, a partir da noção de referência.

A noção de referência10 está ligada ao aspecto gramatical de uma língua, 
sendo definida, geralmente, “como um processo segundo o qual se estabelece 
uma relação semântica entre dois elementos textuais ou ainda entre um elemen-
to textual e outro extralingüístico”. (VIEIRA, 1988, p. 165) E é nesse sentido que 
Halliday e Hasan (1976, p. 33) a concebem. Eles postulam uma noção de referên-
cia, constituída por dois elementos, conforme se verifica no esquema a seguir:

10 A noção clássica de referência diz respeito “à função pela qual um signo lingüístico se refere a um 
objeto do mundo extralingüístico, real ou imaginário” (DUBOIS et al., 2004, p. 511), acepção essa 
que tem sido objeto de discussão entre os filósofos, lógicos e linguistas. 
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Esquema 1

Fonte: Autor

A exófóra – ex do grego “fora, fora de, para fora” (CUNHA, 2001, p. 342) 
– diz respeito à expressão linguística, cujo referente encontra-se no contexto 
extralinguístico. São expressões exofóricas os elementos linguísticos para cuja 
interpretação recorre-se ao contexto de situação, ou seja, refere-se a elementos 
extratextuais. Os pronomes “Vocês” e “eu”, do Exemplo 3, mais adiante, 
manifestam a propriedade exofórica, por terem a sua referência definida na 
instância discursiva, haja vista a coisa referida por esses pronomes só ser in-
terpretada a partir do contexto de comunicação efetiva. Por outras palavras, 
são expressões cuja referência só se estabelece no contexto situacional, as-
pecto que define o seu valor, enquanto elementos derivados da enunciação. 
Segundo Benveniste (1995, p. 281), os referidos pronomes são signos móveis, 
possibilitando a qualquer locutor assumi-los na enunciação, ou seja, seus refe-
rentes são definidos na situação comunicativa. No Exemplo 3, as ocorrências 
processadas pelo pronome “vocês” (linha 1) remetem aos dois informantes 
que participam do diálogo (Diálogo entre dois informantes), simbolizados, no 
exemplo em análise, por meio dos interlocutores 266 e 267, que estão situados 
no contexto discursivo de uma determinada interação. Já o pronome “eu”, 
ora remete ao informante 1 (266) (linha 4), ora ao informante 2 (267) (linha 6), 
como no exemplo11 a seguir:

11 O exemplo foi retirado do Projeto do Estudo da Norma Linguística Urbana Culta − Projeto NURC/
Salvador, inquérito 204 − D2 (Diálogo entre dois informantes), tendo como interlocutores dois do-
cumentadores (DOC1 e DOC 2) e dois informantes, identificados por meio dos números 266 e 267, que 
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Exemplo 3

Animais 
DOC2 –Vocês estavam falando dos carneiros e... e outros 

que... que animais outros vocês gostam, além de... 
de... pra servir de cobaia, pra servir de comida, né?

266 – Comida? Galinha, peru, pato. (rindo)
267 – Bom, eu, na mesa, bicho na mesa, eu sou um 

pouco...Pra mim carne mesmo, eu gosto de 
carne de boi e de porco, mas galinha... (superp)

266 – Eu, bicho na mesa, (superp) eu como qualquer 
um, só não, cobra.

 (PROJETO NURC/SALVADOR, [s.d.], p. 271-276)

A endófora (éndon do grego “em, dentro de” (CUNHA, 2001, p. 342) é 
também uma entidade de referência. Contudo, diferentemente da exófora, 
é um tipo de referência intratextual, em que os referentes estão presentes a 
nível de cotexto, isto é, estão simbolizados na materialidade textual, e não 
na situação comunicativa. Há dois tipos de elementos endofóricos: anáfora, 
quando a interpretação de uma expressão linguística, comumente denomi-
nada anafórica, depende da interpretação de uma outra expressão que lhe 
precede no cotexto – o seu antecedente; e catáfora, quando a interpretação de 
uma expressão linguística, o elemento catafórico, depende de uma outra que 
lhe pospõe, o seu consequente. Veja-se o exemplo:

Exemplo 4

Eles* se mordem de ciúme

Geralmente os cães, que demonstram esse sentimento, 
tão comum entre os humanos, devem ser controlados, 
para evitar que a vida em família torne-se um tormento. 
Eles** são uns amores. Brincam, lambem, pedem colo e 
têm todo o carinho retribuído. Mas se percebem que o 
amor não está sendo dirigido somente a eles***, é melhor 

são os interlocutores do diálogo exemplificado. Esse inquérito tem como tema “Meteorologia, ter-
reno, vegetais e animais”. Como título do Exemplo 3, objetivando maior compreensão do mesmo, 
optou-se apenas pela expressão “Animais”.
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sair da frente. Os animais de estimação também sentem 
ciúme, que se assemelha à inquietação dos humanos nas 
relações de namoro ou amizade. O comportamento deles**** 
não tem relação estrita com raça, sexo, nem temperamento. 
Segundo especialistas, o que se percebe, em geral, é que 
a culpa pelos ciúmes recai sobre os próprios donos [...]. 
(NERY, 2010, grifo nosso)

É necessário registrar que, de acordo com Halliday e Hasan (1976), os ele-
mentos coesivos endofóricos só se realizam através de expressões gramaticais 
(pronomes pessoais, possessivos, oblíquos de 3ª pessoa etc.) e estabelecem tes-
situras textuais, a partir de itens lexicais presentes no texto.12 Portanto, dessa 
cadeia coesiva, somente os sintagmas nominais (SN) Eles* (título), Eles**, eles*** e 
deles**** ocorrem como elos endofóricos (catafóricos e anafóricos); os SNs Eles**, 
eles*** e deles**** exercem a função de anafóricos, à medida em que a sua inter-
pretação depende da do seu antecedente: os pronomes Eles** e eles*** retomam o 
SN os cães, e o pronome deles**** retoma o SN os animais. Contudo, o SN Eles*, 
que ocorre no título, de forma oposta, funciona como catafórico, pelo fato de o 
pronome realizar-se antes da expressão referencial “os cães”. 

A anáfora e a catáfora efetivam coesão correferencial,13 por relacionarem 
duas expressões que possuem exatamente o mesmo referente materializado no 
texto enquanto código linguístico; por exemplo, o SN Eles*** mantém a mesma 
referência do seu antecedente – “os cães”.

Focalizam-se, a seguir, a coesão lexical e a coesão por conjunção.
A coesão lexical14 é um tipo de elo textual que se diferencia dos demais, 

por inserir-se no domínio do léxico, realizando-se apenas por meio de itens 
lexicais. A conjunção, por outro lado, se diferencia dos demais focalizados, 
por não representar elementos de retomadas, mas, sim, por relacionar propo-
sições, enunciados e parágrafos entre si. Os principais elos coesivos conjunti-
vos são as conjunções coordenativas e subordinativas, expressões enumerati-

12 É necessário informar que os elementos elípticos não foram considerados elementos anafóricos por 
Halliday e Hasan (1976), embora processem retomadas pontuais. 

13 Entende-se por coesão correferencial o processo de retomada textual, seja por pronomes ou por 
nomes, que mantém exatamente o mesmo referente. Ilustra-se o pronome “Eles”, do Exemplo 4, 
linha 4 (nesta mesma seção) que retoma o sintagma nominal “os cães”, mantendo, pois, a mesma 
referência.

14 A coesão lexical pode manifestar-se de duas maneiras: a coesão por reiteração e a coesão por colo-
cação. (HEINE, 2000)
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vas (em primeiro lugar), relações de causa-consequência (daí, por isso, assim 
sendo etc.), dentre outros. Considere-se o exemplo a seguir:

Exemplo 5

O vestuário
DOC – Hum. E os trajes de gala que porventura pode-

se usar hoje, assim, para os homens, quais são?
INF – Bom, o smoking ou a casaca; fraque eu não sei 

se ainda há quem use. Eu vejo nessas cerimônias 
aí pela televisão, pelo menos, casacas, mas 
fraque eu não sei, realmente, se ainda é usado.  
É muito bonita até o f... o... a casaca, não é? 
(risos) (DID SSA 159:251)

No Exemplo 5, os termos “smoking”, “fraque” e “casaca” processam cos-
turas textuais por meio de itens lexicais, que ocorrem como hipônimos (nomes 
de sentido mais específico) em relação ao hiperônimo “trajes de gala” (nomes 
com sentido mais abrangente do que o do seu hipônimo); o hiperônimo é, eti-
mologicamente, um nome que está em uma posição hierárquica superior, por 
ser capaz de incluir outras palavras de sentido mais definido. Já a expressão 
gramatical “mas” é um exemplo da coesão por conjunção, justamente por es-
tabelecer a progressão textual por meio de elos formais que costuram o texto, 
sem recorrer a elementos de retomadas extratextuais, mas, sim, por estabelecer 
relacionamentos de proposições, enunciados e parágrafos entre si.

Halliday e Hasan (1976, p. 322-324) deram especial atenção à coesão 
textual, a ponto de só terem considerado texto aquele que a apresentasse 
explicitamente; caso contrário, ter-se-ia um não texto. Por isso é que eles têm 
sofrido algumas críticas, que também incidem na distinção entre a exófora e a 
endófora, bem como na noção de referência. Brown e Yule (1983, p. 200-201), 
por exemplo, demonstram que os dispositivos de coesão (vistos como essen-
ciais para definir o conceito de texto por aqueles autores) não são necessários 
nem suficientes para tornarem um conjunto de enunciado em um texto, pois há 
sequências de enunciados sem os clássicos dispositivos coesivos, que se cons-
tituem textos, porque são processados a partir de conhecimentos de mundo e 
partilhados entre os interlocutores do discurso, bem como fatores de cunho 
pragmático. Há, também, textos com elementos coesivos e que, entretanto, não 
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chegam a formar um texto na sua concepção clássica. O Exemplo 6 ilustra, con-
venientemente, essa questão, mostrando um texto sem coesão explícita:

Exemplo 6

CANÇÃO DO EXÍLIO FACILITADA

lá?
ah!
sabiá...
papá...
maná...
sofá...
sinhá...
cá?
bah!

José Paulo Paes (1973)

No Exemplo 6, o poema Canção do Exílio Facilitada, que estabelece uma in-
tertextualidade acentuada com o clássico poema Canção do exílio, de Gonçalves 
Dias, caracteriza-se, sobretudo, pela extrema concisão e, em especial, pela au-
sência na sua totalidade das marcas de coesão gramatical na superfície textual; 
dispositivos, segundo Halliday e Hasan (1976), essenciais para que um texto 
seja um texto. Contudo, para alguns linguistas, como Brown e Yule (1983, p. 
200-201), a coesão marcada não é necessária nem suficiente para tornar um 
conjunto de enunciados em um texto. Para que o Exemplo 6 seja visto como 
um texto, além da estrutura gramatical de uma língua, é preciso que o leitor 
ative conhecimentos de mundo do poema matriz de Gonçalves Dias, bem 
como o contexto sócio-histórico em que José Paes de Lemos, poeta contem-
porâneo, escreveu o seu poema. 

Koch (1993, p. 23-27) critica também a obra de Halliday e Hasan (1976), 
por eles terem considerado a anáfora e a coesão lexical dispositivos coesivos 
independentes um do outro, quando, em verdade, todos exercem a função de 
referência anafórica. 
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Coesão Textual

A noção de coesão, postulada por Halliday e Hasan (1976), ainda estava 
presa ao formalismo linguístico; daí eles terem considerado texto somen-
te aqueles que apresentassem explicitamente os elementos coesivos, 
dando ênfase aos elementos endofóricos, ou seja, os que ocorrem pre-
sentes na materialidade linguística.

Beaugrande e Dressler (1981), posicionando-se contra essa textualidade, 
pautada apenas em elementos coesivos presentes no cotexto, apresentaram sete 
princípios da textualidade, que se alicerçavam, sobremodo, em laços semântico-
-pragmáticos: coerência, coesão (centradas no texto), intencionalidade, aceita-
bilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade (centrados no 
usuário). Complementarmente às ideias de Beaugrande e Dressler (1981), Koch 
e Travaglia (1997, p. 21) apresentaram reflexões pontuais sobre a coerência tex-
tual, apoiando-se nos estudos desses pesquisadores e, especialmente, em Cha-
rolles (1987 apud KOCH; TRAVAGLIA, 1997, p. 22), ao registrarem que:

[...] a partir do meio da década de 70, houve uma revisão na 
base empírica das gramáticas de texto, porque se verificou 
que as seqüências de frases não eram coerentes ou incoe-
rentes em si, mas que tudo dependia muito da situação e da 
capacidade de cálculo do receptor. Isto o levou a afirmar a 
noção de coerência como um princípio de interpretabilidade 
do texto, ligado à capacidade de cálculo do interpretador e a 
processos de cálculos de significação.

Vê-se, pois, que a coerência não mais se limita à possibilidade de o receptor 
depreender conceitos a partir do texto enquanto código linguístico. Assim pau-
tados, Koch e Travaglia (1997, p. 11) vão conceituar a coerência textual como:

[...] algo que se estabelece na interação, na interlocução, numa 
situação comunicativa entre dois usuários. Ela é o que faz com 
que o texto faça sentido para os usuários, devendo ser vista, 
pois, como um princípio de interpretabilidade do texto. As-
sim, ela pode ser vista também como ligada à inteligibilidade 
do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o 
receptor do texto (que o interpreta para compreendê-lo) tem 
para calcular o seu sentido. 

Conforme se observa, Koch e Travaglia (1997) seguem, portanto, as 
ideias de Charolles (1987), haja vista considerar a coerência também como 
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um princípio de interpretabilidade textual. No início da década de 90 do sé-
culo passado, Koch e Travaglia (1997) apresentaram 13 fatores minimamente 
essenciais ao processamento da coerência textual, a saber: o conhecimento 
linguístico (conhecimento da estrutura gramatical de uma língua); o conheci-
mento de mundo (conhecimento adquirido pelo indivíduo, no decorrer das 
suas experiências); os conhecimentos partilhados (conhecimentos de mundo 
comuns aos interlocutores do discurso); as inferências (operação não explícita 
entre elementos de um texto); os fatores de contextualização (elementos que an-
coram o texto, a exemplo da data, assinatura, localização e elementos gráficos, 
bem como título, autor e início do texto); a situacionalidade (interferência da si-
tuação para o texto, ou desse para a situação); a informatividade (grau de previ-
sibilidade da informação no texto); a focalização (concentração dos usuários em 
apenas parte do seu conhecimento); a intertextualidade (utilização de um texto 
dependente do conhecimento de um ou mais textos previamente encontrados); 
a intencionalidade (atitude do produtor do texto em construir textos, para atin-
gir as suas intenções e propósitos); a aceitabilidade (atitude de o interlocutor 
textual aceitar ou não o texto como uma forma linguística coesa e coerente); 
a consistência (exige que cada enunciado do texto esteja coeso com os demais 
enunciados nele contidos, ou seja, que os enunciados sejam verdadeiros entre si 
e não contraditórios); e a relevância (manutenção do mesmo tópico discursivo).

Exemplo 7

Figura 2 - Crise econômica. 
Fonte: Nanquim (2012)
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O exemplo anterior é uma prova do modo pelo qual fatores cognitivos, 
além do conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, intencionalidade, 
dentre outros, podem contribuir para a geração da coerência textual. O texto, 
colocado a partir do gênero charge, pretende fazer uma crítica em relação à si-
tuação econômica do Brasil, que atinge, principalmente, a população das clas-
ses mais baixas do país. Para construir os sentidos dessa charge é preciso que 
os enunciadores, a partir de pistas estabelecidas no próprio texto, façam rela-
ções com seus conhecimentos de mundo. Na charge, são representados perso-
nagens membros de classes abastadas. Isso pode ser notado ao se observar a 
própria imagem, o local em que estão tomando café, e os objetos que carregam: 
notebooks e celulares. O enunciado inicial “Vou ajudar aderindo ao #fimdare-
cessão!” mostra que a enunciadora que o utiliza tem grande intimidade com o 
uso da internet e das redes sociais, uma vez que a expressão #fimdarecessão, 
do modo como está escrita, com os caracteres simbólicos ali representados, é 
própria do Twitter. Ao mesmo tempo, o homem representado na charge mostra 
que é rico, pois possui uma empresa com um grande número de trabalhado-
res que, inclusive, serão demitidos, para ajudar a melhorar a recessão no país.  
Do ponto de vista desse enunciador, a contribuição para o fim da crise fi-
nanceira é a demissão em massa, o que revela também certo posicionamento 
social do sujeito. Ao interligar os elementos constitutivos da charge com os 
seus conhecimentos de mundo, os sujeitos leitores constroem sentidos para a 
mesma. Um sentido possível é o de que a charge pretende fazer uma crítica 
à postura individualista da classe dominante diante de uma crise financeira. 
Para essa classe, o importante é defender seus interesses particulares sem se 
preocupar com o bem-estar da sociedade como um todo. Para que os possí-
veis sentidos dessa charge sejam estabelecidos, é preciso que: 

– Haja um conhecimento compartilhado entre o produtor do anúncio 
e o destinatário, a fim de que esse último possa compreender do que 
trata a charge.

– Haja a identificação da intencionalidade do produtor do anúncio, 
que objetiva criticar a classe dominante brasileira, e não apenas vei-
cular uma informação sobre a crise econômica no país.

Os avanços da Pragmática, ao ter considerado o sujeito em sua instância 
discursiva e o texto nas suas práticas sociais, determinaram, indiscutivelmen-
te, uma mudança de 180º no fenômeno da significação do texto. Porém, nesse 
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cenário filosófico, o sentido provinha apenas do contexto imediato, excluindo, 
pois, a historicidade. Com o caminhar das pesquisas, os linguistas de texto, dian-
te da referida exclusão, por exemplo, buscaram apoio em outro alicerce teórico 
que pudesse dar conta efetivamente do texto enquanto processo, a partir do 
contexto imediato, mas também do contexto mediato – o histórico, elemento 
essencial/constitutivo do ser humano. A Fase Bakhtiniana , a seguir, busca 
uma reflexão sobre o texto consoante os referidos contextos.

Traçando novos caminhos: a Fase Bakhtiniana 

A transição entre os séculos XX e XXI, em especial no Brasil, aponta 
avanços na Linguística Textual (LT) que dão sinais efetivos de novos momen-
tos a perspectiva sociocognitivista de Koch (2004), já consolidada no cená-
rio nacional, e a Fase Bakhtiniana (HEINE, 2010), que, paulatinamente, tenta 
firmar-se nos estudos da LT. 

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 vêm dando sustentação a essa Fase 
Bakhtiniana ligam-se, em especial, às reflexões teóricas de Mikhail Bakhtin 
(1895-1975).

Porém, é a partir de Barros (2007) que essas ideias têm se solidificado, 
visto que, desde 1994, como já registrado anteriormente, a autora vem bus-
cando pontuar as contribuições de Bakhtin em relação ao texto e/ou discur-
so; pesquisa que impele a rever os precursores stricto sensu da Linguística 
Textual, incluindo, entre eles, o filósofo Bakhtin. 

Precursores da Linguística Textual

Na tradição, são comumente considerados precursores da Linguística 
Textual: a Retórica Antiga, a Estilística, a Escola Linguística de Praga, os 
Formalistas Russos. Porém, Bakhtin não é citado, salvo quando se vai 
tratar de gêneros textuais.
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Conforme Barros (2007), Bakhtin se voltou para a questão do discurso e 
texto15 com acuidade, chegando a lhes atribuir o status de objeto de estudo das 
Ciências Humanas, excluindo-os da Linguística, cujos pressupostos teóricos 
se restringiam, à época, à langue (língua) saussuriana, entidade abstrata, ho-
mogênea e supra-individual, tendo, metodologicamente, como limite de aná-
lise a sentença, unidade formal na qual se analisa o código linguístico.

Assim, para Bakhtin (2003, p. 312), o texto é o objeto de estudo das Ciên-
cias Humanas:

As ciências humanas são as ciências do homem em sua espe-
cificidade e não de uma coisa muda ou um fenômeno natural. 
O homem em sua especificidade humana, sempre exprime a 
si mesmo (fala), isto é cria texto (ainda que potencial). Onde 
o homem é estudado fora do texto e independente deste, já 
não se trata de ciências humanas (anatomia e fisiologia do 
homem, etc.). 

Barros (2007), parafraseando as ideias de Bakhtin, afirma que o texto 
apresentaria as seguintes características: seria concebido como uma entidade 
que significa, deixando claro que as Ciências Humanas se preocupam com 
os processos de significação, e não com o sistema linguístico imanente; seria 
uma entidade constitutivamente dialógica, alicerçada em um contexto lato sen-
su, que abarca o histórico, o social, o cultural etc., trazendo à baila o falante 
responsivo, que age ativamente em um ato axiológico de linguagem. Nas pa-
lavras de Bakhtin (2003, p. 271), o sujeito, “ao perceber e compreender o signi-
ficado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma 
ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo”. 

Tendo como ponto de partida as contribuições de Bakhtin para o tex-
to e discurso, focalizam-se, inicialmente, os seguintes temas: o princípio do 
dialogismo, a ideologia em Bakhtin, a concepção de gêneros do discurso e o 
conceito de sujeito dialógico.

Esse confronto Ciências Humanas versus Linguística não é mais perti-
nente, pelo fato de a Linguística, hodiernamente, constituir-se dos pa-
radigmas formal e funcional, tendo, nesse último, linhas de pesquisa 

15  Segundo Barros (2007, p. 21), Bakhtin usava as expressões “texto” e “discurso” como sinônimas, 
pelo fato de “não se preocupar com a precisão metalinguística”. 
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que transcendem a Linguística do sistema linguístico, as quais incluem 
o sujeito nas suas reflexões. Portanto, é inadequado falar em Linguísti-
ca, referindo-se apenas à Linguística Formal. A Linguística é uma ciência 
que, contemporaneamente, abriga várias vertentes, inclusive aquelas 
que consideram o sujeito em seu pleno exercício discursivo.

O princípio do dialogismo

De acordo com Barros (2007), o princípio do dialogismo representa o 
alicerce sobre o qual se assentam os estudos do texto e discurso. A natureza 
dialógica da linguagem refere-se ao princípio de interação inerente ao ato da 
linguagem enquanto prática social.

O dialogismo representa uma revolução bakhtiniana, pondo em discus-
são a monologia em qualquer forma que se apresente, e coloca em questão os 
valores da alteridade e não os do “EU”. (SOBRAL, 2007, p. 86)

No contexto tradicional, a terminologia “monologia” restringe-se a 
um discurso único e uniforme de uma só voz, sem considerar os outros 
discursos que permeiam a prática discursiva. Contudo, para Bakhtin, 
os enunciados são essencialmente dialógicos, traço constitutivo em 
todo funcionamento da linguagem, que se revela em especial por meio 
da polifonia, ou seja, a diversidade de vozes no interior de um texto.  
É preciso enfatizar que “essas relações dialógicas não se circunscrevem 
ao quadro estreito do diálogo face a face, que é apenas uma forma com-
posicional, em que elas ocorrem. Ao contrário, todos os enunciados no 
processo de comunicação, independentemente de sua dimensão, são 
dialógicos”. (FIORIN, 2006, p. 18-19)

Por outras palavras, “o discurso de um orador, o curso de um professor, o 
monólogo de um ator, as reflexões em voz alta de um homem só  são monoló-
gicos somente em sua forma exterior, mas, em sua estrutura interna, semântica 
e estilística, eles são, com efeito, essencialmente dialógicos”. (VOLOCHINOV, 
1981 apud MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 160) 

Segundo Ponzio (2008, p. 204), “a alteridade de que fala Bakhtin é uma 
alteridade não relativa, na qual o outro existe por si independentemente do 
eu”. Como ilustração, considere-se a citação a seguir:

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 
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se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 
interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expres-
são a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me 
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 [...]. (BAKHTIN, 1997, p. 113, grifo do autor) 

Assim sendo, a palavra comporta duas faces: a primeira diz respeito ao 
fato da mesma proceder de alguém e dirigir-se a outrem; a segunda pelo fato 
de constituir-se sempre a partir da relação que mantém com o outro. 

Fiorin (2009) deixa claro que o dialogismo não pode ser traduzido por 
um diálogo simplesmente, embora, nesse último, haja a presença intrínseca 
do dialogismo, caracterizado não somente pelo contexto imediato, em que 
se efetiva a comunicação, mas também pela sua dimensão sócio-histórica, 
de provir de alguém, em qualquer situação, e dirigir-se a outrem. Veja-se o 
posicionamento teórico do referido linguista, por meio do trecho seguinte:

O enunciado desde seu nascimento é dialógico, pois surge 
de alguém e direciona-se para o ‘outro’, constituindo-se aí o 
princípio primário da dialogicização. A palavra em si mesma 
é neutra, quando a entendemos como parte de um sistema 
lingüístico geral. Porém, quando colocada em uso no pro-
cesso comunicativo, ela perde a neutralidade e passa a ser 
revestida de uma multiplicidade de sentidos. (FIORIN, 2009)

O enunciado é unidade da comunicação discursiva, ou melhor dizen-
do, unidade real da comunicação e não de um falante ideal ou de um social 
abstrato, presentes, respectivamente, em Chomsky e Saussure; daí o enuncia-
do constituir-se em um fenômeno concreto, único e individual. Esse último 
traço o individual não deve ser interpretado em oposição ao social, porém 
como um ato discursivo proferido por um ser humano concreto, mas eminen-
temente social, resultado da enunciação, que é de natureza social, portanto 
ideológica. De acordo com Bakhtin (1997, p. 16), “a enunciação não existe fora 
de um contexto social [...]”, o que imprime a considerar o enunciado sempre 
em um invólucro ideológico, ligado às condições de produção, às estrutu-
ras sociais. Logo, não se trata de uma enunciação nos moldes de Benveniste 
(1989, p. 82), para o qual “a enunciação é este colocar em funcionamento a 
língua por um ato individual de utilização”.
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Benveniste, por esse aspecto, se distancia de Bakhtin (1997, p. 17), a 
medida em que Bakhtin considera a enunciação social e não individual, 
valorizando a palavra como “motor que veicula, de forma privilegiada, a 
ideologia”, carregada, na instância dialógica, de valores sociais. O prin-
cípio do dialogismo é, segundo Brait (1994, p. 11), “a célula geradora dos 
diversos aspectos que singularizam e mantêm vivo o pensamento desse 
produtivo teórico”.

Reflexões sobre a ideologia em Bakhtin

Segundo Faraco (2009, p. 46), a noção de “ideologia” é essencialmente po-
lissêmica, considerando-a “uma palavra maldita” (pelas incontáveis significa-
ções sociais que pode veicular)”. O referido linguista ressalta que a concepção 
de “ideologia”, em Bakhtin, pode ser vista em dois sentidos imbricados entre si. 
A primeira acepção refere-se ao axioma de que não há enunciado neutro, pois 
o signo estará prenhe de valores axiológicos, expressando uma posição avalia-
tiva. Desse modo, qualquer enunciado é, na concepção do Círculo de Bakhtin, 
sempre ideológico; para ele, não existe enunciado não ideológico. “Tudo que é 
ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em 
outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideolo-
gia”. (BAKHTIN, 1997, p. 31)

Axiologia (do gr. axía valor+logia estudo, tratado. (CUNHA, 2001, p. 87) 
Em linhas gerais, trata-se de um ramo da Filosofia que estuda os valo-
res. Na obra de Bakhtin, o valor axiológico representa um dos seus prin-
cípios basilares. Dentre as diferentes possibilidades de interpretação, 
pode-se dizer que o valor axiológico se situa na tese de que a palavra 
em si mesma é neutra, porém, a partir do momento em que é posta no 
processo comunicativo, ela passa a se revestir de uma multiplicidade de 
sentidos axiológicos/ideológicos, conferidos pelo uso da linguagem nos 
diversos campos da atividade humana. Em Bakhtin, a terminologia “sig-
no” assume de imediato esse valor: “Todo signo é ideológico; a ideologia 
é um reflexo das estruturas sociais”.

É claro que a noção de “signo” não equivale à concepção apresentada por 
Saussure, “[...] que se situa numa lingüística abstrata, fora do processo dialó-
gico, incapaz de fundar qualquer noção axiológica” (TEZZA, 2003, p. 194), por 
não ter priorizado a parole (fala), mas sim a langue (língua), sistema linguístico 
mental e social, que existe virtualmente no cérebro humano. Assim sendo, ao 
retirar a parole dos estudos linguísticos, Saussure teria excluído o sujeito em seu 
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pleno processo discursivo, transformando, por decorrência, todos os fenôme-
nos linguísticos em abstrações. 

A segunda acepção diz respeito ao fato de o valor axiológico dar-se no 
interior de uma das áreas da atividade intelectual humana, tal como se veri-
fica no excerto textual a seguir:

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem 
diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, 
o da representação, do símbolo religioso, da fórmula científi-
ca e da forma jurídica, etc. Cada campo de criatividade ideo-
lógica tem seu próprio modo de orientação para a realidade 
e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dis-
põe da sua própria função no conjunto da vida social. É seu 
caráter semiótico que coloca todos os fenômenos ideológicos 
sob a mesma definição geral. (BAKHTIN, 1997, p. 33)

Para Bakhtin (1997), as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 
fios ideológicos que emanam dos diversos campos da atividade humana, ou 
seja, são carregadas, na instância dialógica, de valores sociais, processadas, 
sobremaneira, por meio do fenômeno da refração: 

[...] refratar significa, aqui, que com nossos signos nós não so-
mente descrevemos o mundo, mas construímos – na dinâmi-
ca da história e por decorrência do caráter sempre múltiplo e 
heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos 
– diversas interpretações (refrações) desse mundo. [...] para o 
Círculo, não é possível significar sem refratar. [...] Em outras pa-
lavras, a refração é o modo como se inscrevem nos signos a 
diversidade e as contradições das experiências históricas dos 
grupos humanos. (FARACO, 2009, p. 50-51, grifo do autor) 

Asseverar que os signos refratam a realidade é dizer que a realidade 
é recriada à luz de valores axiológicos dos campos da atividade humana; 
pode-se dizer que a relação signo-realidade é indireta, processada por des-
vios entre a realidade e os fios ideológicos que emergem da sociedade. Para 
Blikstein (1995, p. 17), “a realidade é fabricada por nossas práticas sociais”, 
ou seja, “não há relação direta entre as palavras e as coisas” (PIETROFORTE, 
2001, p. 85), mas essa relação deve ser vista como essencialmente axiológica, 
munida de valores sociais. Portanto, “[...] um signo não existe apenas como 
parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode 
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distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista 
específico, etc.” (BAKHTIN, 1997, p. 32)

O Círculo bakhtiniano deixa claro que não é possível significar sem refra-
tar. A refração diz respeito ao modo como o signo interpreta a realidade. 
Isso significa que o signo não estabelece uma relação direta entre as pa-
lavras e as coisas, pois o será sempre indireta, processada por desvios en-
tre a realidade e os fios ideológicos que emergem da sociedade. “O que 
uma expressão vem a significar é algo mutável, que se institui no próprio 
curso das normas práticas no entrelugar deixado pela não fixidez de nos-
sas crenças [...]”. (MARTINS, 2004, p. 453) Essa mutabilidade do signo 
demonstra a relação indireta entre o mesmo e a realidade circundante.

Ainda segundo Faraco (2009, p. 46), “Nos textos do Círculo, a palavra 
ideologia é também usada, em geral, para designar o universo dos produtos 
do ‘espírito’ humano, aquilo que algumas vezes é chamado por outros au-
tores de cultura imaterial ou produção espiritual […]”. Para esse linguista, 
“Cultura imaterial” compreende toda a produção imaterial, simbólica, pro-
veniente das ações humanas. Abrange, pois, as tradições que um grupo social 
preserva (os hábitos, as representações simbólicas construídas pelo mesmo, 
dentre outros), abarcando, também, a arte, a ciência, a filosofia, o direito [...].

Diante dessas considerações, está claro que o termo “ideologia” em 
Bakhtin não pode ser confundido com a acepção de “ideologia” em Marx e 
Engels, fundada:

[...] no período em que a burguesia havia se convertido de 
classe revolucionária a classe dominante, interessada em 
manter a divisão de classes da sociedade; no período em que 
estava interessada em ocultar as reais contradições que po-
deriam colocar em evidência a necessidade de transformação 
das estruturas e das relações capitalistas de produção. (PON-
ZIO, 2008, p. 114)

Efetivamente, a asserção, anteriormente registrada, de que “cada campo 
de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a reali-
dade e refrata a realidade à sua própria maneira” (BAKHTIN, 1997, p. 33), 
evidencia que a concepção de “ideologia” de Bakhtin não equivale à de Marx, 
à medida em que os grupos sociais, e não a classe da burguesia, vão refratar a 
realidade a partir de um sistema de valores, construído no seio de uma deter-
minada comunidade social.
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De modo mais explícito, cita-se Bakhtin: “Por ideologia entendemos 
todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e natu-
ral, que tem lugar no cérebro e se expressa por meio de palavras [...] ou outras 
formas sígnicas”. (VOLOCHINOV, 1930 apud PONZIO, 2008, p. 114)

Reflexões sobre gêneros discursivos

Os estudos sobre os gêneros do discurso ganham relevância, principal-
mente a partir da obra de Bakhtin (2003), tendo esse filósofo grande importân-
cia para as reflexões acerca da sua definição e características que lhe são ineren-
tes. Os gêneros do discurso podem ser definidos como “[...] tipos relativamente 
estáveis de enunciados” (BAKTHIN, 2003, p. 262), cuja diversidade é infinita, 
uma vez que são também infinitos os processos interativos das atividades hu-
manas, o que se constata nas palavras do próprio filósofo russo:

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infini-
tas 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. (BAKTHIN, 2003, p. 262)

Os gêneros discursivos são práticas sociais oriundas dos diferentes cam-
pos da atividade humana. Logo, são multiformes e emergem em função das 
novas tecnologias de uma sociedade. Daí a sua riqueza e infinita diversidade 
esgotarem-se nas possibilidades multiformes da atividade humana; portanto, 
é somente na esfera comunicativa que se pode compreender a sua constituição. 

Como já se ressaltou anteriormente, de acordo com Bakhtin (2003), os gê-
neros são concebidos como enunciados relativamente estáveis, o que significa 
dizer que eles são fenômenos recorrentes, mas não são fixos, sendo eventos 
maleáveis, dinâmicos e plásticos. (MARCUSCHI, 2005) Por isso é que podem 
sofrer transformações, a depender da maior ou menor complexificação da 
sociedade na qual estão inseridos. Apresentam-se, pois, com certas regula-
ridades, as quais constituem as suas especificidades. Por exemplo, o gênero 
“piada” tem como regularidades enunciados ambíguos ou situações estereo-
tipadas, cujo objetivo é o de gerar o riso. Os e-mails, usados hodiernamente na 
comunicação via internet, são novos gêneros que surgiram da complexificação 
tecnológica na sociedade atual, mas se alicerçam em velhas bases. (MARCUS-
CHI, 2002) Nesse caso, ocorre o que Bakhtin chama de “transmutação”, uma 
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vez que o gênero “carta” se transformou no gênero “e-mail”, não só mantendo 
algumas características daquele, mas também as ampliando. 

Bakhtin (2003, p. 263) divide os gêneros discursivos em dois grupos: 
os gêneros primários e os secundários. Os gêneros primários “[...] são aque-
les que se formam nas condições de comunicação discursiva imediata”; já 
os gêneros secundários “[...] são aqueles que surgem nas condições de um 
convívio cultural mais complexo e relativamente muito mais desenvolvido e 
organizado.” Assim, pode-se dizer que, no processo de formação de gêneros 
discursivos secundários, há a incorporação dos gêneros primários, os quais 
são absorvidos e transmutados. O gênero “carta”, por exemplo, seria um gê-
nero primário, enquanto o gênero “e-mail” seria secundário, por envolver um 
maior aparato tecnológico.

Os gêneros discursivos são textos concretos e únicos, que resultam do em-
prego da língua em situações comunicativas, sendo, por isso, empíricos. Refe-
rem-se, portanto, ao uso que o sujeito faz da língua em interações concretas. 
Em outras palavras, sempre que alguém se comunica o faz através de gêne-
ros: “conversa entre amigos”, o gênero “piada”, o gênero “carta”, o “e-mail”, 
a “notícia”, o “debate”, dentre outros.

Pergunta-se: Por que os gêneros do discurso são relativamente estáveis? 
A diversidade infinita dos gêneros pode conduzir a entendê-los como caó-
ticos? Os gêneros são diferentes formas de uso da linguagem que variam 
de acordo com as diferentes esferas de atividade do homem. Assim en-
tendidos, o seu surgimento é ininterrupto, visto que as práticas sociais 
são multiformes e infinitas. Apesar de serem maleáveis, plásticos e criati-
vos, os gêneros moldam-se a formas padronizados e estereotipados.

Os livros didáticos, atendendo às exigências dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais, têm trazido gêneros discursivos diversos, que podem ser 
trabalhados pelos alunos nas atividades de leitura e interpretação de texto. 
Na coleção de Língua Portuguesa do Projeto Araribá, em análise neste livro, 
podem-se observar diversos gêneros, tais como: anúncios, tirinhas, notícias, 
dentre outros. Nota-se, porém, que, apesar de trazerem gêneros diversos, os 
mesmos não são explorados de maneira satisfatória, uma vez que não se en-
fatiza, na leitura desses gêneros, os processos de inferência e de buscas de im-
plícitos, como é possível notar no capítulo deste manual que trata da análise 
dos livros didáticos.
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A concepção de sujeito dialógico

Para tecer considerações sobre o sujeito dialógico, ou seja, o sujeito 
bakhtiniano, é preciso, para melhor entendê-lo, apresentar algumas reflexões 
a respeito do sujeito pragmático. Como já focalizado anteriormente, o sujeito 
pragmático alicerça-se na filosofia pragmática, em que a linguagem é conce-
bida “enquanto comunicação e interação, isto é, tal como efetivamente usada 
por falantes em um contexto determinado e com propósitos determinados”. 
(MARCONDES, 2004, p. 51) Nessa acepção, a linguagem é vista como “uma 
prática social concreta e também complexa, pois, enquanto tal, envolve ele-
mentos do contexto de uso, convenções de uso e de intenções do falante”. 
(AUSTIN 1990 apud PINTO, 2006, p. 57)

O sujeito pragmático caracteriza-se por meio dos seguintes aspectos: é li-
vre, individual, consciente e intencional. Trata-se de um sujeito que tem vonta-
de própria, um ser consciente de suas ações, livre para fazer suas próprias esco-
lhas sociolinguísticas, capaz de avaliar o que é pertinente para a sua interação 
discursiva. Ele visa agir conscientemente sobre o seu interlocutor, na instância 
discursiva, corroborando com a ideia de que o sentido se processa a partir da 
intenção do falante. Nas palavras de Possenti (2004, p. 363), “a pragmática seria 
uma forma de solucionar a questão do sentido invocando a intenção do falan-
te”. De acordo com Brandão (2001, p. 60), esse sujeito “emerge das suas ma-
nobras, estratégias discursivas que ele mobiliza para conseguir seus intentos 
comunicativos”. Esse seu perfil pode ser ilustrado através das chamadas forças 
ilocucionais de Austin (1962), cuja tese é a de que, quando o sujeito diz alguma 
coisa em seu processo comunicativo, ele o faz através de uma força ilocutória, 
ou seja, com a intenção de produzir, no seu interlocutor, um certo efeito. 

De modo sistemático, a Pragmática nasceu a partir de uma crise filo-
sófica, ocorrida durante a transição dos séculos XIX e XX, momento 
em que diferentes ramos filosóficos debruçaram-se sobre as questões 
da linguagem. Tem como seu alicerce a Escola Analítica de Oxford (In-
glaterra), vertente da Filosofia da Linguagem que se voltou preponde-
rantemente para a linguagem ordinária, ou seja, a linguagem utilizada 
no dia a dia para a comunicação efetiva entre os homens. Contudo, as 
suas raízes estão fincadas nos legados da tradição da Grécia Antiga, 
quando os Retóricos já defendiam a construção de textos a partir das 
práticas sociais.

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   55 6/2/2015   10:10:41



O Texto no livro didático: algumas reflexões56

Diferentemente do sujeito pragmático, o sujeito dialógico só se cons-
trói na inter-relação com o outro, tendo uma consciência eminentemente 
social; por isso, não detém o traço puramente individual, nem o de um ser 
livre, justamente por construir-se através do outro, sem tomar posição unila-
teral. Entretanto, ao apresentar a sua concepção de enunciado, Bakhtin (2003,  
p. 261) define-o, dentre outros traços, como individual. Essa posição de Bakh-
tin pode conduzir a interpretações distorcidas, a exemplo de se asseverar que 
ele considera o sujeito exclusivamente individual. Contudo, Faraco (2009,  
p. 86-87) esclarece que esse ponto de vista bakhtiniano pode ser interpretado a 
partir da ênfase dada por Bakhtin à questão “do singular, do único, do irrepe-
tível, que tem como base uma extensa reflexão sobre a existência concreta do 
ser humano”. O Círculo bakhtiniano reconhece, de modo indubitável, “a sin-
gularidade do ser humano, ao afirmar que 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”. (FARACO, 2009, p. 86) 

Não se pode deixar de lembrar que o sujeito dialógico tem como pedra 
angular a intersubjetividade; por outras palavras, é impossível pensar “o ser” 
fora das relações com “o outro” célula incisiva do processo de dialogização. 
(BRAIT, 1994, p. 11) Portanto, seria contraproducente interpretar o sujeito 
dialógico como individual, como um sujeito fonte do sentido, ou como um 
sujeito assujeitado, “infenso à sua inserção social”. O “eu” desse sujeito “só 
se torna eu entre outros eus” (SOBRAL, 2007, p. 22), constituído por vários 
“eus”, várias vozes em que dialogam vários discursos. Assim, Bakhtin deslo-
ca o conceito de sujeito enquanto espaço de homogeneidades, dentre outros, 
que perde o papel de centro, ao ser substituído por diferentes vozes sociais 
que fazem dele um sujeito histórico e ideológico. (BARROS, 2007, p. 27) Além 
disso, deixa claro que “compreender um signo consiste em aproximar o signo 
apreendido de outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão 
é uma resposta a um signo por meio de signos”. (BAKHTIN, 1997, p. 23)

O sujeito dialógico, em consonância com a heterogeneidade da realida-
de sociolinguística, será constituído a partir de vozes diversas, não detendo, 
portanto, o traço da individualidade. Contudo, no que se refere à intenciona-
lidade, percebe-se que há, nos discursos, fios intencionais, mas sem pretensão 
de o sujeito agir individualmente sobre outrem.

Após essas reflexões a respeito de alguns dos pilares teóricos do Círcu-
lo de Bakhtin, volta-se a pôr em foco a sugestão de se considerar um novo 
momento para a Linguística Textual, denominado “Fase Bakhtiniana ”. 
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O argumento a favor dessa nova fase tem como ponto de partida as 
reflexões da perspectiva sociocognitivo-interacionista de Koch (2004), cujas 
bases teóricas já incorporavam algumas das ideias de Bakhtin, a exemplo dos 
gêneros textuais e do dialogismo, mas não enfatizavam de modo sistemático 
questões basilares do Círculo de Bakhtin, ligadas à sua fundamentação de 
cunho semiótico-ideológico.

As inquirições a partir de estudos ortodoxos da Linguística Textual 
deram espaço para alunos e pesquisadores tecerem vários questionamen-
tos, dentre os quais, destacam-se: No que tange à Semiótica, ciência que tem 
como objeto de estudo os signos no seio social, questiona-se: se um coração 
desenhado em uma parede é um texto? A compreensão textual exclui de fato 
a ideologia? A coesão textual se atém apenas ao texto enquanto código lin-
guístico? Outra inquirição diz respeito à concepção de sujeito pragmático: 
Por que o sujeito pragmático é autônomo? Por que o sujeito pragmático é a 
origem do sentido? 

O sujeito pragmático de linha ortodoxa tem sido criticado sob diferentes 
aspectos, dentre os quais, mencionam-se: a sua autonomia, interpreta-
da como um sujeito eminentemente individual e não social; sujeito como 
origem do sentido, o que demonstra a não consideração dos aspectos 
sócio-históricos, dando a entender que o sentido se constrói apenas por 
meio do contexto imediato onde se efetiva a comunicação. Apesar des-
sas lacunas, é preciso ressaltar a importância basilar dos estudos prag-
máticos, haja vista ter imprimido um olhar para a língua em uso nas prá-
ticas sociais, dantes trabalhada apenas a partir de um falante ideal fora 
do processo comunicativo.

Koch (2004, p. 31), consoante sua perspectiva sociocognitivo-interacionis-
ta, ao tecer considerações sobre as ações verbais, substituiu tacitamente o sujei-
to pragmático pelo sujeito social, afirmando que “essas ações não são simples 
realizações autônomas de sujeitos livres e iguais”. Percebe-se que a referida lin-
guista, quando reflete sobre as ações verbais, demonstra ter uma preocupação 
em distanciar o seu sujeito social do sujeito pragmático, que é essencialmente 
autônomo e livre. Contudo, ao tecer reflexões sobre o processamento textual 
a partir de Heinemann e Viehweger (1991 apud KOCH, 2004, p. 21) põe em 
foco, dentre outros, “o conhecimento interacional” que, por sua vez, contém 
o conhecimento ilocucional, que pressupõe um sujeito pragmático. Esse olhar 
indireto para o ato ilocucional parece provocar cerca divergência teórica. 
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A Fase Bakhtiniana da Linguística Textual singulariza-se por tentar res-
ponder a algumas dessas inquirições anteriormente registradas, conforme se 
observa no texto a seguir. Inicialmente, apresentam-se considerações sobre a 
Linguística no século XX, que, tradicionalmente, é vista por meio de dois pa-
radigmas, o formal e o funcional. Heine (2011a), diante das tentaculares pes-
quisas das últimas décadas do século XX, sugere o acréscimo de um terceiro 
paradigma aqui denominado, provisoriamente, “Paradigma discursivo-ideo-
lógico”. Singularizar-se-ia por abarcar as vertentes que contemplam a ideo-
logia, em suas diferentes acepções, nos estudos linguísticos. Isso se justifica, 
porque o paradigma funcional, embora se volte para as reflexões discursivas, 
exclui, por conta do seu alicerce filosófico a Pragmática, as pesquisas de cunho 
ideológico. Nesse sentido, a Fase Bakhtiniana da Linguística Textual estaria 
ancorada no paradigma discursivo-ideológico, tal como ocorre com a Análise 
de Discurso de linha francesa (ADLF) e a obra de Bakhtin, respeitando, é claro, 
as diferentes acepções de ideologia que subjazem a esses campos de pesquisa. 

O sujeito dialógico bakhtiniano se esbarra no arcabouço teórico do dia-
logismo, no qual impera a relação com o outro. Logo, o sujeito dialógi-
co não é autônomo, constituindo-se na inter-relação com o outro, de 
onde provém uma interlocução regulada por fatores histórico-ideológi-
cos. Assim sendo, distancia-se do objetivismo abstrato, cujo mentor é 
Saussure, pois o seu indivíduo recorre apenas ao sistema linguístico para 
comunicar-se, sem ter participação ativa sobre ele. Em Bakhtin, o sujeito 
é responsivo, ativo, sujeito concreto das práticas sociais, que se constrói 
eminentemente a partir de vozes diversas. Observa-se, contudo, nas re-
flexões de Bakhtin, que o socioideológico e o individual não se encontram 
dicotomizados, pelo fato de se depreender no seu sujeito “um querer 
dizer com ampla influência na formação do enunciado”. (MAGALHÃES, 
2003, p. 3) Por outras palavras, em qualquer enunciado, é possível captar 
um querer dizer do locutor que determina o todo do enunciado. Portanto, 
apesar de emergir a partir do outro, o sujeito dialógico detém nuances in-
dividuais, trazendo à baila a sua intencionalidade.

O conceito de linguagem

Diferentemente das concepções saussuriana ou chomskiana de lingua-
gem, que se alocam na abstração, pelo fato de não terem se debruçado nas 
efetivas práticas discursivas, tem-se a seguinte acepção: 
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a linguagem passa a ser concebida como eminentemente so-
cial. Isso não significa que ela exista à parte do sujeito e da 
história, mas no sujeito e na história, nas práticas cotidianas, 
nas ações intersubjetivas, ou seja, na inexorabilidade (onto-
lógica) da constituição dialógica do sujeito e da sociedade. 
(RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, p. 11)

A linguagem é vista como atividade dialógica, sem contemplar a clás-
sica dicotomia langue/parole, nem muito menos o traço social atribuído por 
Saussure à langue, que se refere a um social preexistente às práticas sociais. 
Vejam-se os excertos textuais, extraídos de Saussure (1993, p. 17, 22), a 
respeito da concepção de langue (língua): “É, ao mesmo tempo, um produto 
social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 
adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indi-
víduos”; “[...] Ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por 
si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude 
de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade”. 

Depreende-se, a partir de Saussure (1993), que o seu “social” diz respei-
to à langue enquanto instituição social, um sistema comum aos membros de 
uma mesma comunidade linguística, mas exterior ao indivíduo. Já Bakhtin, 
imbuído nos princípios da filosofia da linguagem, distancia-se da linguística 
de Saussure, inserindo a linguagem no sujeito e na história, considerando-a 
nas práticas cotidianas e nas ações intersubjetivas. O filósofo russo introdu-
ziu, portanto, a situacionalidade de todo o fenômeno linguístico, seja literário 
ou conversacional, mostrando precisamente que ela só existe socialmente, 
referindo-se à linguagem semiótica, o que vai possibilitar o diálogo com ou-
tras linguagens, no seu sentido lato sensu. 

A linguagem, no Círculo bakhtiniano, é vista como atividade dialógica, 
sem contemplar a clássica dicotomia saussuriana langue (sistema lin-
guístico que existe virtualmente em cada cérebro) e parole (a realização 
da langue processada por diferentes indivíduos, sendo assim concreta 
e heterogênea). O dialogismo também refuta a dicotomização entre o 
individual e o ideológico, entre o verbal e o não verbal, por conceber a 
linguagem de forma ampla, ou seja, refere-se a toda comunicação verbal 
de qualquer natureza, que se efetiva através da enunciação. (BAKHTIN, 
1997, p. 113) Por outras palavras, a análise linguística não se atém pu-
ramente aos elementos linguísticos enquanto código, mas se volta 
também aos fatores semióticos, que envolvem as diversas linguagens 
no seio social. Para Bakhtin (1997, p. 124), “[...] a comunicação verbal é 
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sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (gestos do 
trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela 
é muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel me-
ramente auxiliar”. Bakhtin debruça-se sobre a linguagem viva, oriunda 
das práticas sociais, munida de entonações ideológicas; daí não apre-
sentar-se acabada, sistematizada, pois o discurso cotidiano resiste a 
essa rigidez. (LETA, 2000)

A concepção de texto presente na nova fase da LT

Ilustra-se, alicerçada nos moldes bakhtinianos, a concepção de texto pre-
sente nessa fase da LT:

Considera-se o texto como evento dialógico, linguístico-se-
miótico, falado, escrito, abarcando, pois, não somente o signo 
verbal, mas também os demais signos no seio social (ima-
gens, sinais, gestos, meneios da cabeça, elementos pictóricos, 
gráficos etc.). Assim compreendido, apresenta-se constituído 
de duas camadas que se imbricam mutuamente: a camada 
linguístico-formal, que consiste dos princípios morfofonoló-
gicos, sintáticos, semânticos; e a camada histórico-ideológica, 
caracterizada pelo processamento de sentidos inferenciais e 
efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimentos 
de mundo, conhecimentos partilhados, intencionais, conhe-
cimentos ideológicos, dentre outros) que vão alicerçar a cons-
trução desses sentidos. (HEINE, 2011)

Diante do referido conceito de texto, surge a seguinte pergunta: Por que 
o texto enquanto evento dialógico e não como “evento comunicativo em que 
convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais e não apenas a seqüência de 
palavras que são faladas ou escritas?”. (BEAUGRANDE, 1997, p. 15) Apesar 
de se tratar de uma acepção aceita, hodiernamente, pela maioria dos linguis-
tas de texto, esse conceito de texto alude, direta ou indiretamente, ao esquema 
da comunicação de Roman Jakobson (1886-1982), o que pode sugerir uma in-
terface com alguns dos elementos constituintes do referido esquema. Jakob-
son, embora apresente avanços na pesquisa linguística por conta das funções 
da linguagem,16 vem sendo criticado por vários pesquisadores, em especial 
os voltados para os estudos discursivos. As críticas incidem, sobremaneira, 

16  É preciso registrar que as funções da linguagem foram, inicialmente, trabalhadas pelo alemão psi-
cólogo Karl Buhler (1879-1963), que identificou três funções (a referencial, a emotiva e a conativa). 
Jakobson (1896-1982) acrescentou mais três, quais sejam: a função fática, a função metalinguística e 
a função poética. 
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nas concepções de emissor e receptor, que trazem em seu bojo, respectiva-
mente, o sujeito que codifica e envia a mensagem e aquele que recebe e de-
codifica a mensagem. Ao postular a comunicação, consoante processos de 
decodificação, Jakobson centrou-se no código linguístico, o que leva a excluir 
o sujeito do processo discursivo, evidenciando, pois, a sua face saussuriana 
e distanciando-se, por conseguinte, das efetivas práticas sociais. Além disso, 
esse esquema constitui-se de um emissor dono do saber e de um receptor 
eminentemente passivo.

O conceito de texto (BEAUGRANDE, 1997) parece excluir também a ca-
mada histórico-ideológica, responsável, sobretudo, pelo processamento de 
sentidos inferenciais. (HEINE, 2011b) A LT hodierna não mais se atém aos 
aspectos pragmáticos ortodoxos, que buscam a construção do sentido a partir 
do contexto imediato (o lugar, os participantes e a relação que estabelecem 
entre si) e, sobremodo, da intenção do falante, excluindo a historicidade. Por 
isso, o sujeito pragmático é considerado a origem do dizer, sendo, pois, um 
sujeito livre, individual, de vontade própria, que visa, de algum modo, agir 
conscientemente sobre o seu interlocutor. Contudo, como já se informou an-
teriormente, a LT não mais postula o sujeito pragmático de linha dura, mas 
um sujeito social, tal como se observa em Marcuschi (2008, p. 67):

[...] Não somos mais sujeitos cartesianos monolíticos, inte-
grais e indivisíveis, que persistem à margem do corpo e deles 
desgarram como uma alma que volta para a divindade. Não se 
nega a individualidade nem a responsabilidade pessoal, mas 
se afirma que as formas enunciativas e as possibilidades enun-
ciativas não emanam de um indivíduo isolado e sim de um 
indivíduo numa sociedade e no contexto de uma instituição. 

Marcuschi (2008) recorre à concepção de sujeito cartesiano, objetivando 
deixar claro que a LT postula, hodiernamente, um sujeito social, porém sem 
deixar de considerar a sua individualidade e a responsabilidade pessoal. Daí 
distanciar-se do sujeito cartesiano sujeito do cogito ergo sum, “penso, logo exis-
to”, voltado para o “eu” e que se constitui sob a égide da consciência e da ra-
zão, estando, por conseguinte, ausente nas práticas sociais. 

Koch (2004, p. 32-33) assevera também que, na concepção interacional 
(dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais 
ativos. É o momento sociocognitivista interacionista de Koch, que não mais 
contempla, dentre outros, o referido sujeito pragmático. 
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Contudo, percebe-se que embora alguns teóricos da LT se voltem tam-
bém para Bakhtin, não contemplam seus pilares pontuais para a compreen-
são de texto, a exemplo da camada histórico-ideológica e da sua concepção 
de linguagem de cunho eminentemente semiótico, tão caras à obra de Bakh-
tin. Essa lacuna motivou, em especial, o surgimento da “Fase Bakhtiniana 
da Linguística Textual” que, no caso específico do texto, apresenta um novo 
ingrediente à sua concepção, ou seja, a camada histórico-ideológica, pouco 
presente nas teorias da LT, embora inexoravelmente imbricada ao texto, já 
que provém do uso linguístico. 

Para tanto, alicerça-se em Bakhtin, para o qual “todo signo é ideológico”. 
(BAKHTIN, 1997, p. 15) De acordo com o referido filósofo russo, a ideologia 
provém das diferentes esferas sociais (a religião, a arte, a moral, a ciência,  
a ética, a filosofia etc.) e do signo entidade linguístico-semiótica que, por si 
só, expressa sempre uma posição avaliativa, pois não há enunciado neutro; a 
própria retórica da neutralidade é também uma posição axiológica. Na tradi-
ção, a ideologia aponta para o social, excluindo o individual, como é o caso da 
Análise de Discurso Francesa; porém, para Bakhtin, a ideologia permite que 
o social, o histórico e o individual se entrelacem mutuamente, ressaltando, 
contudo, a preponderância dos dois primeiros sobre o terceiro. Esse alicerce 
teórico permite construir o sujeito dialógico bakhtiniano que é eminentemente 
social, mas com nuances intencionais no processo discursivo, o que configura 
a sua face individual. 

Retomando o conceito de texto aqui apresentado, destacam-se as suas 
duas camadas imbricadas entre si: a camada linguístico-formal, que consiste 
dos princípios morfofonológicos, sintáticos, semânticos; e a camada histó-
rico-ideológica, caracterizada pelo processamento de sentidos inferenciais e 
efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimento linguístico-formal, 
contexto imediato, conhecimentos de mundo, conhecimentos partilhados, 
intencionais, conhecimentos ideológicos, dentre outros) que vão alicerçar 
a construção desses sentidos. (HEINE, 2011b) A camada linguístico-formal 
gera apenas a compreensão textual como decodificação que, como diz Mar-
cuschi (2003, p. 10), se refere: 

a uma leitura nesta perspectiva apenas repete ou copia o que 
está dito no texto”. [...] A atividade do leitor se reduziria a 
uma mera atividade de repetição. Esta é a perspectiva dos 
exercícios escolares. Ela existe, mas não é a única e é muito 
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óbvia. Por outro lado, repetir um texto nem sempre é garan-
tia de que se compreendeu efetivamente, pois sabemos que 
decorar um texto não garante compreensão.

O texto é visto como um mero lugar de informações prontas; é um de-
positário de um sentido imanente, cabendo ao leitor, no processo de leitura, 
a tarefa de extrair o significado. Nesse sentido, tem-se um sujeito passivo ou, 
como diz Koch (2002, p. 14), assujeitado ao sistema linguístico. 

A camada histórico-ideológica caracteriza-se, como já dito anteriormen-
te, pelo processamento de sentidos inferenciais. Para tanto, recorre a diferen-
tes estratégias como alicerce à construção desses sentidos. Dentre as diferen-
tes estratégias, destacam-se o conhecimento linguístico-formal e o contexto 
imediato (a situação comunicativa em que se efetiva o processo comunicati-
vo), mas como pontos de partida à compreensão textual, pois ambos não são 
suficientes para a compreensão textual plena, respectivamente, por limitar-se 
à imanência do sistema linguístico e por excluir outros aspectos importantes, 
tais como os aspectos histórico-ideológicos que, segundo Bakhtin, são intrín-
secos à linguagem comunicativa.

Para melhor explicar o referido conceito de texto, recorre-se à metáfora do 
caleidoscópio;17 aparelho óptico formado por um tubo que contém duas ou três 
lâminas de espelhos coloridos que se refletem a cada movimento, gerando uma 
profusão de imagens. De modo análogo a esse aparelho, o texto, ao ser lido, gera 
uma profusão de interpretações, haja vista que “entender as frases ou as pala-
vras é vê-las em um contexto maior; [...] é produzir sentidos e não extrair con-
teúdos prontos; [...] é inferir numa relação de vários conhecimentos diferentes; 
indivíduos produzem sentidos diversos com o mesmo texto”. (MARCUSCHI, 
2003, p. 2) Complementando Marcuschi (2003), compreender um texto é tam-
bém ativar conhecimentos socioideológicos imanados do seio social. 

A reflexão sobre a coerência textual

No que diz respeito à noção de coerência que se volta para a compreen-
são de um texto, afirma-se que a mesma se alicerça não apenas na bagagem 
cognitiva, mas também no posicionamento ideológico dos sujeitos. Na tradi-
ção, Koch (2006, p. 194) ressalta que “a coerência, portanto, não está apenas 
no texto, nem tampouco apenas no autor ou nos leitores, mas na interação 

17  Veja-se uma análise a partir do texto como evento dialógico no capítulo “Análise dos dados”, neste 
mesmo livro.
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autor-texto-leitor”. Logo, o leitor, para compreender um texto, “deve levar em 
conta o vocabulário e a situação de uso, os recursos sintáticos, os blocos tex-
tuais e a associação a fatos históricos, político-culturais, o gênero textual, o pro-
pósito comunicacional e a situação comunicativa”. (KOCH, 2006, p. 182) Heine 
(2011b), embora concorde com Koch (2006), pondera, reconhece e registra que 
não se pode construir o sentido de um texto sem o aval ideológico na pers-
pectiva bakhtiniana, sugerindo que o mesmo conste, de modo claro, como 
um dos elementos constitutivos da coerência textual.

Diante desse arcabouço bakhtiniano, sugere-se um novo ingrediente 
necessário à coerência textual – a consideração da ideologia, visto que 
a mesma é parte inalienável ao signo no seio social.

A reflexão sobre a coesão textual

Por último, tenta-se responder à questão: A coesão textual se atém ape-
nas ao texto enquanto código linguístico? Considerar o texto enquanto código 
linguístico é vê-lo como um produto textual, em que a coesão só se realiza por 
meio de um processo segundo o qual se estabelece uma relação semântica en-
tre dois elementos textuais, materializados na superfície linguística. Para tanto, 
recorre sobremodo à congruência morfológica, ligada à identificação da flexão 
do gênero e do número do anafórico (HEINE, 1991). Como ilustração, veja-se o 
exemplo a seguir:

Exemplo 8

Transportes e Viagens 
INF (Eh ... o pneu), ele tem uma borracha especial 

com alguma parte dentro da borracha que é 
aderente. Então, se fura por um prego, ela 
cola no prego e não deixa o ar sair. (PROJETO 
NURC/SALVADOR, [s.d.], p. 29)

No Exemplo 8, tem-se um caso clássico em que os sintagmas nominais 
(SN) são pronominais e estão na função de anáfora, em que ele e ela reto-
mam os seus antecedentes, respectivamente, as expressões o pneu e a borra-
cha. Tem-se aí um exemplo clássico de coesão correferencial (HEINE, 2000), 
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tradicionalmente considerada como o protótipo da anáfora, vista em uma 
acepção stricto sensu. Na tradição, a correferência é um tipo de coesão textual 
que se caracteriza por relacionar duas expressões que possuem exatamente 
o mesmo referente, estabelecendo equivalência de identidade referencial entre 
o referente do antecedente e o do seu elemento coesivo. O seu processamento 
envolve um SN pleno e um SN pronominalizado, tendo como característica a 
reativação do referente idêntico ao do seu antecedente. Essa operação também 
ocorre entre sintagmas nominais plenos, desde que o seu princípio de funciona-
mento seja respeitado, isto é, desde que a expressão recupere o mesmo referente 
do seu antecedente. O Exemplo 8 ilustrado tem como base teórica Halliday e 
Hasan (1976), cujo processo de coesão exige a presença, no texto enquanto códi-
go, do SN antecedente e do seu SN consequente. 

Apesar do seu alicerce pragmático, durante a terceira fase da LT,18 a 
coesão textual se ateve nos moldes de Halliday e Hasan (1976). Entretanto, 
em meados da década de 90 do século XX, alguns textualistas começaram 
a realizar pesquisas que transcendiam o referido enfoque desses linguistas, 
dentre os quais, mencionam-se: Kleiber (1992 apud KLEIBER; SCHNEDEC-
KER; UJMA, 1991), Apothéloz (1995), Marcuschi (2001), Heine (2000).19 Heine 
sugeriu ampliar a concepção desse tipo de coesão, propondo o eixo da coesão 
não correferencial. Como exemplo, considere-se: 

O Exemplo 9

Diversões
DOC – falando de jogos esporte o que que a senhora 

acha das Olimpíadas?
INF – ah eu acho uma beLEza... o pessoal ir pra:: 

pra as Olimpíadas treiNAR tudo é... são 
amaDOres todos né? eu não eu não leio muito 
negócio de esPORte... eu sempre viro as folhas 
né? Meu marido “ah onde (é que se viu) tu não 
lê esporte?” porque os outros GOStam mas 
eu não... de esporte eu não:: não me preocupo 
muito assim... não é? e:: das Olimpíadas 

18  Veja-se a seção 2.1.2, aqui neste mesmo livro.
19  Heine (2000). Tese de Doutorado ainda não publicada.
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também...só olhei assim os cabeÇAlhos... e 
também os casos que aconteceram lá...mas... 
mas eu::eu acho muito bonito essa turma toda. 
(PRETI, 2000: p. 103)

Analisando o Exemplo 9, destaca-se o enunciado eu não eu não leio muito 
negócio de esPORte... que funciona, nesta análise, como uma espécie de âncora 
que possibilitará a tessitura textual através do SN as folhas – a coesão anafó-
rica associativa. Nesse caso, efetiva-se uma coesão não correferencial,20 por-
que o SN as folhas processa costuras textuais sem estabelecer retomada direta 
com o seu antecedente. Assim sendo, não reativa referentes, mas introduz 
um novo referente, embora esse mantenha imbricamentos com a sua ânco-
ra, pois, quando se diz eu não eu não leio muito negócio de esPORte..., tem-se 
um campo semântico lato sensu que inclui as expressões: jogos, Olimpíadas, 
atletas, amadores, jornais impressos, seção de esporte etc. Diante desse es-
copo semântico, o produtor do texto, em função dos seus objetivos, escolhe 
uma das expressões a fim de o texto progredir. Portanto, a escolha do SN as 
folhas “não é aleatória e sim fundamentada cognitiva e discursivamente por 
algum tipo de associação [...]”. (MARCUSCHI, 2001) É, pois, uma coesão não 
correferencial associativa pelo fato de não estabelecer uma tessitura direta, 
pautada no cotexto. Poder-se-ia sumarizar alguns traços da coesão não cor-
referencial, a saber:

– São operações textuais que não se limitam apenas ao cotexto, mas 
recorrem, sobremodo, ao contexto ideológico, pragmático e sócio-
-histórico; 

– O referente de um SN anafórico associativo caracteriza-se por ser dis-
tinto do referente do seu antecedente/âncora; por isso, o seu traço 
novo, embora mantenha com ele estreitos laços indiretos;

20  A coesão não correferencial realiza-se por diferentes tipos (HEINE, 2000): coesão anafórica não 
correferencial pronominal (essa rapaziada? Eles conversaram sabe?); anáfora encapsuladora (O 
povo brasileiro, por conta da colonização, não protestam com veemência contra os políticos corrup-
tos. Isso ocorre porque o povo não tem conhecimento do poder que lhe é inerente); anafórica não 
correferencial nominalizada (Costuma jogar? O pessoal conversa, não gosta de jogo); coesão anafó-
rica não correferencial associativa (na Semana Santa... porque::...é um (é um) um dogma o padre). 
Como se observa, as chamadas anáforas não correferenciais têm como traço singular e definitório 
a possibilidade de remeterem sem processar a correferencialidade [ - correferência], resultando em 
uma coesão anafórica que não pontualiza um determinado SN fonte. 
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– O anafórico associativo não depende de uma congruência morfoló-
gica, nem da necessidade de reativar referentes já explicitados, ativa-
ção de novos referentes;

– O SN associativo não pode ocorrer por meio de um SN genérico (a 
coisa, o negócio), pelo fato de estabelecer ligações indiretas com o seu 
antecedente, já que seleciona algum traço específico do seu referente, 
possibilitando a progressão textual (restaurante ← garçom);

– As retomadas envolvidas através de hipônimos (flores ← rosa, jas-
mim, cravos; legumes ← pepino, batata, cenoura), ou hiperônimos 
(manga, laranja, pinha ← frutas; palio, gol, pointer ← veículos; ca-
valo, cão, macaco ← animais etc.), são operações não correferenciais, 
pautando-se muitas vezes nas relações meronímicas naturais e/ou 
socioculturais de cunho estereotípico (parte-todo);

– O anafórico associativo ancora-se também em modelos mentais co-
mumente chamados de frames (enquadres), cenários, esquemas, scripts 
etc., que representam focos implícitos armazenados em nossa me-
mória de longo prazo como conhecimentos de mundo organizados. 
(MARCUSCHI, 2001) 

Essa postura teórica refuta o conceito clássico de referência, que diz 
respeito à função pela qual um signo linguístico se refere a um objeto do 
mundo extralinguístico, para considerar a noção de referenciação como ati-
vidade discursiva (MONDADA; DUBOIS, 1995), e não como algo a priori ao 
discurso. Nessa concepção, os referentes são construídos no discurso e pelo 
discurso; por isso é que são denominados “objetos de discurso” (APOTHÉ-
LOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1995, p. 227-271; MONDADA; DUBOIS, 1995, 
p. 273-303) entidades de referenciação construídas durante o evento discursivo 
e dependentes, em especial, das operações cognitivas, das atividades verbais 
ou não, das negociações de interação. (MONDADA; DUBOIS, 1995, p. 273-303)

As questões aqui focalizadas evidenciam, sobremaneira, que a Linguís-
tica Textual, diante das efetivas práticas sociais nos seus diferentes gêneros 
discursivos (e-mail, MSN, cartas pessoais e comerciais etc.), busca novos es-
paços para o processamento do texto e consequente geração de sentidos. Para 
tanto, alicerça-se no dialogismo bakhtiniano, voltando-se principalmente 
para a inter-relação que os textos mantêm entre si no intercurso sócio-históri-
co, sem deixar de considerar o seu contexto imediato, ou seja, a relação entre 
o texto e a efetiva situação comunicativa em que ele ocorre.
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Aspectos da Língua Falada

Na história da Linguística, a língua falada só veio a se constituir objeto 
de estudo de forma sistemática, principalmente no Brasil, a partir dos anos 
70 do século XX, por ocasião da instauração do Projeto de Estudo da Norma 
Linguística Urbana Culta NURC.21 Esse cenário, segundo Castilho (1998, p. 23), 
voltado para a língua em sua realização efetiva, “vem refazer a caminhada 
da reflexão gramatical no Ocidente já que a gramática surgiu da Retórica, do 
estudo dos processos de argumentação e de articulação do texto”. Contudo, a 
história da Linguística tem se alicerçado nos parâmetros formais da gramática 
grega, cujo ponto de partida é o alexandrino Dionísio da Trácia (século II a. C.). 

- A história da Linguística, na tradição, tem como ponto de partida as 
pesquisas do primeiro manual de gramática – a Téchné grammatiké, do 
grego Dionísio da Trácia (séc. II a. C.), que, por conta da crença de que 
a língua usada nos textos antigos fosse mais castiça e correta do que a 
fala coloquial, priorizou a língua escrita;

- Entretanto, Castilho (2004, p. 23) afirma que o interesse de se estudar 
a língua falada vem: “[...] refazer a caminhada da reflexão gramatical no 
Ocidente. [...] Qualquer manual de história da linguística mostra que, 
no mundo greco-latino, a Gramática surgiu da Retórica, do estudo dos 
processos de argumentação e de articulação do texto. [...] Com o andar 
da carruagem, perdemos de vista esse interesse inicial, sobre que se 
fundamenta, inclusive, a terminologia gramatical ainda hoje usada. E a 
gramática que não era uma disciplina autônoma, assumiu na escola uma 

21 O NURC foi implantado no Brasil em 1969, objetivando descrever, de cinco cidades brasileiras (Recife, 
Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), os padrões de uso da língua falada urbana culta.
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vida própria, desgarrada de suas origens, e concentrada na sentença, na 
palavra e no som, obscurecendo-se sua argumentação e empobrecen-
do-se seu alcance”. De fato, a Téchné grammatiké, divulgada ao mundo 
pelos poderosos romanos da Antiguidade Clássica, mudou o curso dos 
estudos sobre a linguagem, pondo em foco uma gramática desgarrada 
do sujeito nas suas práticas discursivas. Somente a partir da década de 
60 do século XX é que, de forma acanhada, o olhar linguístico se debruça 
sobre o texto e/ou discurso (falado ou escrito) nas suas efetivas práticas 
sociais. Nos séculos subsequentes, o referido estudo vem galgando es-
paço sólido nas pesquisas linguísticas.

Nos primórdios do século XX, como já foi observado anteriormente, 
Saussure, ao estabelecer os seus princípios e posturas metodológicas, priori-
zou a língua enquanto sistema abstrato, definindo-a como o objeto de estudo 
da ciência da linguagem. De igual modo, procedeu Chomsky (1965), ao pro-
por a competência linguística como seu objeto de estudo, ou seja, “o conheci-
mento mental “puro” de uma língua particular por parte do sujeito falante”. 
(RAPOSO, 1992, p. 21)

Essa postura de ambos os linguistas, Saussure22 e Chomsky, retirou 
dos estudos da Linguística as pesquisas de cunho pragmático e ideológico, 
centrando-se, consequentemente, no chamado sistema formal da linguagem. 
Beaugrande (1997) denomina esse sistema formal de “linguística de birô”, 
visto que os referidos linguistas e seus discípulos trabalharam em casa (ou no 
escritório), subestimando a prática comunicativa.

Saussure (estruturalista) e Chomsky (gerativista) excluíram da linguís-
tica os estudos ligados ao efetivo processo de comunicação. Daí serem 
rotulados de linguistas da abstração, denominados também “linguistas 
de gabinete” (BEAUGRANDE, 1997), justamente por terem subestimado 
a prática comunicativa

É somente nos anos 70, conforme já se registrou anteriormente, que se 
afigura uma nova perspectiva de análise, pautada na produção linguística efe-
tiva, na qual se passam a enfocar os aspectos inerentes à língua falada. Essa 
nova linha de pesquisa tem como pano de fundo os princípios do paradigma 
funcional da linguagem, que, segundo Moura Neves (1997, p. 15), abrem um 

22 Ao se examinar a obra de Saussure, pode-se também encontrar sementes do Funcionalismo, como 
por exemplo, a asserção de que a essência da língua é a comunicação.
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leque para teorias globais, nas quais a língua passa a ser analisada na interfa-
ce entre linguagem e interação social. 

Mais recentemente, em finais do século XX, o Ministério da Educação, 
através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), preocupado com a 
demanda de uma sociedade marcada pela competição e pela excelência, foi 
impelido a rever os currículos que orientam o trabalho realizado pelos pro-
fessores e profissionais de áreas afins. E, no que diz respeito ao ensino da Lín-
gua Portuguesa, determinou, segundo Marcuschi (1999), que “pela primeira 
vez um documento oficial viesse a dedicar atenção especial à linguagem oral 
no ensino de língua materna, dando-lhe uma posição de destaque”. 

Marcuschi (2003) ressalta a importância dos “Parâmetros Curriculares 
Nacionais Português”, que propõem novas orientações para o ensino do 
português, tendo como alicerce os pressupostos da linguística discursiva. 
De fato, representam um avanço singular nos estudos da Língua Portu-
guesa, mas têm recebido críticas frequentes pelo fato de os professores 
ainda não estarem atualizados para aplicação dessas novas propostas.

Uma das questões de suma importância, relacionada à definição de lín-
gua falada23 (LF), refere-se ao fato da necessidade de se estudar a oralida-
de não apenas por elementos do código linguístico, mas como uma prática 
histórico-social, constituída de diferentes gêneros textuais.

Segundo Marcuschi (1995, p. 11), em geral, a língua falada (LF) tem sido 
focalizada, tendo como ponto de partida a língua escrita (LE), ou melhor di-
zendo, a escrita formal, “fundada numa gramática codificada e não na língua 
escrita enquanto texto e discurso”. Esse olhar sobre a fala, visto como pre-
conceituoso, pode ser responsável pela caracterização da relação fala-escrita, 
enquanto modalidades linguísticas estanques, uma vez que suas pesquisas 
restringem-se apenas a relações prototípicas de cada modalidade, ou seja, a 
conversação, em sua versão face a face, para a língua falada, e o texto cientí-
fico, para a língua escrita, gerando o que se costuma denominar “abordagem 
dicotômica da linguagem”. 

Esse ponto de vista tende a supor que fala e escrita realizam-se por dois 
sistemas linguísticos diversos – um para a fala, outro para a escrita. Contudo, 
para Berruto (1985, p. 121), “a existência de um novo sistema lingüístico só 

23 Neste trabalho, as expressões “língua falada”, “texto oral” e “oralidade” serão usadas como sinônimas.
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se processa quando a diversidade ocorre no núcleo da estrutura e não nas 
margens do sistema”. Uma gramática específica da língua falada deveria 
apresentar “um bloco significativo de regras distintas daquelas presentes na 
escrita, o que não ocorre com a fala”. (MARCUSCHI, 1995) De fato, o que se 
tem são estratégias de processamento do texto em seus diferentes gêneros 
textuais, quer seja falado ou escrito. 

Ilustram-se ainda alguns traços da abordagem dicotômica  
da linguagem

- A escrita é vista como a representação ou a imagem da língua falada. 
Nas palavras de Olson (1997, p. 19), “escrever é transcrever a fala”;

- A escrita e a fala se situam em sistemas linguísticos diferentes, o que 
leva a postular para ambas a existência de duas gramáticas diversas: 
uma para a fala, outra para a escrita; (MARCUSCHI, 2000)

- A escrita é superior em relação à fala, sendo essa última, conforme Nebri-
ja, gramático renascentista espanhol do século XV, vista como “solta, des-
regrada, repleta de hesitações e agramaticalidades”; (OLSON, 1997, p. 20)

- Nas palavras de Marcuschi (2004), a escrita é vista como algo monolí-
tico, sem variação e representada por um único gênero textual. Em ge-
ral, está associada à variação padrão, tendo, por isso, os traços de ser 
nãofragmentada, elaborada e planejada; 

- A língua é concebida simplesmente como um código ou um sistema 
de sinais autônomo, totalmente transparente, sem história, e fora da 
realidade social dos falantes. (MARCUSCHI, 1996, p. 71-72)

A posição aqui adotada é aquela defendida por Marcuschi (1995, 2001, 
2005), relacionada à visão do contínuo de gêneros textuais, que considera fala-
-escrita como modalidades de um mesmo sistema linguístico. Os gêneros tex-
tuais “abarcam textos diversos apreendidos no curso de nossas vidas como 
membros de alguma comunidade” (BAKHTIN, 2003, p. 261) são, pois, práticas 
sociais oriundas de diversos campos de atividade. Por isso, são multiformes 
tanto quanto os diferentes campos da atividade humana, emergindo em função 
das novas tecnologias de uma sociedade. Daí a sua riquezae infinita diversida-
de, já que se esgotam nas possibilidades multiformes da atividade humana. 

O diagrama a seguir, extraído de Marcuschi (2001, p. 41), representa a 
referida visão:
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O Gráfico 1 possui três seções: na sua parte superior, encontram-se 
exemplos do contínuo da escrita, estando os textos acadêmicos (artigos cien-
tíficos, leis, documentos oficiais etc.) no seu vértice à direita; na parte inferior 
estão os exemplos do contínuo da fala; e, no vértice à esquerda, os textos 
das conversações (conversas públicas, conversas telefônicas, conversações 
espontâneas). No balão, ilustram-se os textos híbridos e mistos (noticiário 
de rádio, explicações técnicas, anúncios de TV etc.), por incorporarem não 
somente estratégias do processamento do texto falado, mas também as do es-
crito. A abordagem do contínuo tipológico permite a identificação de traços 
semelhantes e/ou diferentes entre as duas modalidades linguísticas. Reco-
nhece-se, por exemplo, a existência de pontos comuns entre a conversação 
espontânea e a carta pessoal, assim como de traços distintos entre o bilhete e 
a carta comercial ou, ainda, entre a conversação e o sermão. 

A visão do contínuo tipológico considera os gêneros no seio social, isto 
é, nas suas efetivas práticas sociais, o que possibilita, dentre outros, o reco-
nhecimento de gêneros híbridos, em que fala e escrita se imbricam entre si. 
Como exemplo, menciona-se “uma aula expositiva que seguramente trata-se 
de um gênero da fala, mas enquanto prática social, uma aula está essencial-
mente penetrada pela escrita: o professor lê, escreve, fala e os alunos também 
falam, lêem e escrevem o que ouvem”. (MARCUSCHI, 2000, p. 6)

A relação fala-escrita sob a perspectiva dos gêneros textuais  
determina alguns posicionamentos que vão ser tratados a seguir:

- Refutar a abordagem dicotômica da linguagem, cujas pesquisas confi-
nam-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 a relação fala-
-escrita seja tratada a partir do continuum tipológico de gêneros textuais;

- Ver a língua escrita não como a representação ou a imagem da lín-
gua falada, mas considerar 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;

- Refutar a supremacia da escrita sobre a fala ou vice-versa, uma vez 
que a relevância de uma das modalidades é determinada apenas pelas 
práticas sociais; e são as práticas sociais que vão determinar o lugar e 
o papel das duas modalidades. Dessa forma, a preferência de uma ou 
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outra modalidade tem a ver com aspectos sociais, determinados dentro 
de uma sociedade.

Após essas reflexões, apresenta-se o conceito de língua falada:

Língua falada é toda a produção lingüística sonora dialogada 
ou monologada em situação natural, realizada livremente e 
em tempo real, em contextos e situações comunicativas au-
tênticos, formais ou informais em condições de proximidade 
física, ou por meios eletrônicos tais como rádio, televisão, te-
lefone e semelhantes. (MARCUSCHI, 2005, p. 71, grifo nosso)

Como se observa em Marcuschi (2005), a língua falada realiza-se através 
de gêneros textuais tanto pelo seu modo prototípico, ou seja, o conversacio-
nal na relação face a face, quanto por gêneros conversacionais não prototí-
picos, como entrevistas por rádio, conversas telefônicas, aulas, monólogos 
(sermão, palestras), dentre outros. Esses gêneros são produções autênticas 
e naturais, formais ou informais, realizadas em tempo real. Concordando 
com a concepção de Marcuschi (2005) sobre língua falada, sugere-se, contu-
do, o seguinte ajuste: a substituição da expressão “produção lingüística” pela 
produção linguístico-semiótica,24 a fim de evitar, nos estudos discursivos, a 
dicotomia entre elementos paralinguísticos (elementos não verbais de comu-
nicação, isto é, meneios da cabeça, gestos, variações prosódicas) e elementos 
linguísticos (código linguístico), que dá a ideia de que o texto oral se constitui 
apenas do sistema linguístico. O conceito hodierno de língua falada inclui 
ambos os elementos, pois representam, efetivamente, algumas das estraté-
gias do processamento do texto oral; (HEINE, 2011a) posicionamentos dico-
tômicos refletem, na sua maioria, a abordagem linguística formal.

O texto falado prototípico apresenta determinadas características, 
dentre as quais:

- A oralidade prototípica acontece em uma situação comunicativa face a 
face entre os interlocutores, sendo localmente construída. Assim, apre-
senta descontinuidades instauradas por hesitações, interrupções, repe-
tições, correções, parafraseamentos, inserções, segmentações, elipses, 
entre outros fatos. Esses traços não devem ser avaliados negativamen-

24 Proposta de Heine (2011b), constante na “Fase Bakhtiniana” da Linguística Textual.
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te, como por exemplo, defeitos, disfluências ou perda do fio condutor; 
(MARCUSCHI, 2006)

- Coprodução textual, ou seja, o texto é processado “a quatro mãos ou a 
duas vozes”; (RODRIGUES, 1993, p. 18)

- O planejamento resulta de negociações entre os interlocutores, à me-
dida que a conversação se efetiva. Portanto, o texto falado é planejado;

- A realização e o planejamento discursivos coincidem no eixo temporal; 
são praticamente concomitantes. Por isso, “a noção de texto falado se 
confunde com o próprio processo de sua construção e, no dizer de Antos 
(1982, p. 183), nele se mantêm explícitos todos os traços de seu status 
nascendi”; (HILGERT, 2000, p. 35)

- A realização fônica ou sonora é uma condição necessária, mas não 
suficiente para a língua falada. A língua falada não equivale à língua 
oralmente realizada, pois a leitura de um texto em voz alta equivale à 
língua escrita oralizada, e não à língua falada prototípica. Não se pode 
confundir oralização com oralidade;

- O texto falado apresenta uma sintaxe interativa, embora tenha sem-
pre a mesma gramática de uma determinada língua; (MARCUSCHI, 
2006, p. 45) 

- A repetição é uma das estratégias mais usadas na língua falada, assu-
mindo, pois, funções diferenciadas. (MARCUSCHI,1996, p. 95) Na fala, 
onde nada se apaga, a repetição faz parte do processo de edição, ou 
seja, da construção do texto falado;

- A hesitação é uma das características da língua falada. É preciso dizer 
que a hesitação faz parte apenas do uso e não do sistema formal da lín-
gua, sendo, pois, intrínseca à competência comunicativa em contextos 
interativos de língua oral e não uma disfunção do falante; (MARCUS-
CHI, 2004, p. 48)

- No texto falado, apesar da possibilidade de se fazer correções, não se 
pode apagar o dito.

Passa-se, a seguir, a tecer considerações da língua falada prototípica, a con-
versacional, conceituada por Marcuschi (1991, p. 14) “[...] como a primeira das 
formas de linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual 
nunca abdicamos pela vida afora”. Ou nas palavras de Castilho (2004, p. 29):

A conversação é uma atividade lingüística básica. Ela integra 
as práticas diárias de qualquer cidadão, independentemente 
de seu nível sócio-cultural. A conversação representa o inter-
curso verbal em que dois ou mais participantes se alternam, 
discorrendo livremente sobre tópicos propiciados pela vida 
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diária, fora de ambientes institucionais como o serviço reli-
gioso, as audiências de um tribunal, as salas de aulas etc. 

Castilho (1998, p. 16-17) assevera que, “na língua falada prototípica, 
fundamentalmente dialógica, locutor e interlocutor assumem a co-autoria do 
texto, obrigando ambos a uma sorte de co-processamento sintático”. Isso terá 
como consequência a riqueza de elementos descontínuos, caracterizando o 
que se costuma denominar “sintaxe interacional” (CASTILHO, 2004, p. 17), ou 
seja, uma sintaxe fragmentária, que se constitui em um dos processos inerentes 
ao referido gênero textual. Daí, há a grande presença de elipses, anacolutos, 
entonações, interrupções, tópicos não lexicalizados, bem como de repetições, 
correções, hesitações, sobreposições de vozes e marcadores conversacionais, 
que são estratégias inerentes ao texto oral prototípico. Marcuschi (2002), pau-
tado no linguista alemão Antos (1982), observa que a realização fônica, embora 
seja condição necessária para a língua falada, não é por si só uma condição 
suficiente para definir o texto oral, pois o mesmo possui as suas estratégias de 
processamento. Assim sendo, a leitura de um texto escrito em sala de aula não 
equivale à língua falada; representa, sim, língua escrita oralizada. Portanto, 
não se pode confundir oralização com língua falada. Veja-se o exemplo: 

Exemplo 10

Profissões e ofícios
Doc – o seu marido sempre exerceu essa profissão 

que tem agora?
L1 – não ele teve escritório no início da carreira... 

teve escritório durante... oito anos mais ou 
menos... depois... ainda com escritório e como 
ele tinhaliberdade de advogar ele também... 
exercia a:: a profi/o a advocacia do Estado né? 
e:: depois é que ele começou a lecionar quando 
quando houve... a necessidade do regime de 
dedicação exclusiva, pela posição de DENtro 
da carreira... ele precisava optar pela:

L2 – dedicação
L1 – dedicação exclusiva
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L2 – ahn ahn
L1 – sabe?... então ele:: começou a lecionar. 

(PRETI, 2000, p. 1160-1173).

O Exemplo 10, que foi extraído de um dos inquéritos do NURC de São 
Paulo, da modalidade D2, consiste de uma conversação entre um documen-
tador (Doc) e dois locutores (L1 e L2), tendo como tópico discursivo as pro-
fissões. Dessa ilustração, destacam-se algumas das estratégias de formulação 
do texto oral:

– Marcadores discursivos (MD), recursos que podem funcionar como 
elementos de interação, monitorando a fala: os que ocorrem por itens 
lexicais – né?, sabe?... e então; e por elementos suprassegmentais – 
pausas: carreira..., durante..., menos..., depois...;

– Expressões hesitativas: ahn ahn;

– Alongamento da vogal (expresso por dois pontos ou mais): a::, e::, 
pela::, ele::;

– Fragmentos lexicais: a profi/;

– Sobreposição das vozes do L2 e L1 (simbolizada por colchetes que 
ligam as duas linhas): através da simultaneidade de duas vozes, ou 
seja, quando duas pessoas estão falando ao mesmo tempo; ex.: dedi-
cação e dedicação exclusiva;

– Entonação enfática (registrada por letras maiúsculas): DENtro da 
carreira...;

– Repetições de itens lexicais: escritório e dedicação.

O exemplo ilustra a sintaxe interativa, caracterizada pela construção do 
texto oral prototípico a quatro ou mais mãos ou a duas ou mais vozes (RO-
DRIGUES, 2003), à medida em que os interlocutores alternam os seus papéis 
de falante e ouvinte. Contudo, por tratar-se de transcrição de uma conversa-
ção, não é possível identificar e analisar as expressões faciais de alegria ou 
tristeza (olhares, o franzir das testas, palidez do rosto, postura etc.), elemen-
tos que contribuem de forma substantiva para os efeitos de sentido, gerados 
na instância discursiva.

De acordo com Marcuschi (1996, p. 95), as repetições representam uma 
das estratégias mais usadas na língua falada, desempenhando várias funções, 
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tais como: a coesividade textual, a continuidade tópica, a interação entre os 
interlocutores do discurso, favorecendo também a identidade entre os mes-
mos; e, por fim, a sintaxe interativa em que processam o texto conversacional 
a quatro mãos ou a quatro vozes. 

Marcuschi ressalta que não é interessante enfatizar, de forma demasia-
da, essas estratégias, interpretando-as como únicas e exclusivas do texto oral, 
visto que há gêneros da escrita, como já registrado anteriormente, os chats 
– os bate-papos na internet, que apresentam traços da língua falada (são con-
versações síncronas, construídas por coautoria, resultando também em uma 
sintaxe interativa, a presença de marcadores discursivos, dentre outras). 

Focaliza-se, ainda, a discussão clássica de o texto falado prototípico ser 
ou não ser planejado. É notório que o texto falado é essencialmente planejado, 
mas se trata de um planejamento negociado pari passu, ou seja, administrado 
localmente, à medida que a conversação se processa, em função, inclusive, 
dos objetivos dos seus interlocutores. Daí, há a presença explícita de todos os 
seus traços de status nascendi, pondo em público não os seus desvios, como 
afirma Antos (1982 apud HILGERT, 2000, p. 35), mas sim as estratégias de 
processo de construção do texto falado (interrupções, reinícios, hesitações, 
repetições e correções). Todos esses procedimentos são parte integrante do 
texto conversacional. Por isso que nada, no processo de construção, se apaga. 
Essas características da língua falada prototípica podem ser melhor visuali-
zadas, consoante a seguinte citação:

[...] no dizer de Antos (1982, p. 183), nele se mantêm explí-
citos todos os traços de status nascendi [...] os interlocutores 
acompanham, mutuamente, passo a passo, palavra a pala-
vra, expressão a expressão, o processo de construção dos 
enunciados, com todos os seus desvios, interrupções, reiní-
cios, hesitações, repetições, correções. Todos esses procedi-
mentos são parte integrante do texto conversacional. Nada, 
no processo de construção, se apaga. (HILGERT, 2000, p. 35)

Nesse contexto, faz-se mister registrar que, no texto oral prototípico, a sua 
elaboração e produção coincidem no eixo temporal, diferenciando-se, sobre-
maneira, do texto escrito prototípico (o texto na escrita padrão), que “apresenta 
dois momentos diferentes: o primeiro, em que se elabora o texto, o segundo em 
que ele é efetivamente produzido”. (BARROS, 2000, p. 59) Frisa-se, contudo, 
que esse eixo temporal não se aplica indistintamente a todos os gêneros da 
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escrita, pelo fato de alguns dos seus gêneros, como os bate-papos do MSN da 
Internet, serem síncronos, isto é, são conversações processadas em tempo real. 
Há, entretanto, outros gêneros da escrita (cartas tradicionais, artigos científicos, 
receitas, e-mails, poemas etc.), que mantêm as clássicas relações assíncronas, 
caracterizadas pela defasagem temporal entre produção e recepção do texto es-
crito. Logo, o referido eixo temporal não mais representa um divisor de águas 
entre fala e escrita, como ocorrera nas pesquisas iniciais sobre esse assunto. 

Por último, deve-se ainda focalizar algumas questões que envolvem a 
relação fala-escrita, denominadas por Olson (1997) “mitos da escrita”. Na tra-
dição, a escrita é vista como a representação ou a imagem da língua falada. 
“Escrever é transcrever a fala. O fato de que quase tudo o que dizemos pode 
ser transcrito prontamente, e qualquer coisa escrita pode ser lida em voz alta, 
torna irresistível a inferência de que a escrita não passa de “fala no papel””. 
(OLSON, 1997, p. 19) Assim interpretada, “a escrita era um simples instru-
mento, desprovido de existência autônoma e encarregado exclusivamente 
de fazer uma transposição da língua, sem exercer nenhuma influência sobre 
ela”. (BLANCHE-BENVENISTE, 2003, p. 13)

O referido mito, proposto pela primeira vez por Aristóteles (384-322 a. C.), 
na Antiguidade Clássica, parece gerar uma contradição, à medida em que a lín-
gua escrita era tida como paradigma único das reflexões linguístico-filosóficas, 
além de ser considerada superior em relação à fala. Blanche-Benveniste (2003) 
critica-o, veementemente, por não aceitar a tese de que essa modalidade do 
sistema linguístico seja reduzida a um instrumento de transposição da fala. 
A escrita enquanto prática social transcende à “notação” simplória de grafe-
mas, pois dela emanam marcas sócio-históricas que não podem ser reduzidas 
a simples codificação. Portanto, apresenta-se, consequentemente, munida de 
fenômenos discursivos e não apenas do código linguístico.

Quanto à superioridade da escrita em relação à fala, apesar da ubiqui-
dade da escrita nas sociedades modernas, pois quase nenhum evento signifi-
cativo, das declarações de guerra aos simples cumprimentos de aniversário, 
prescinde da documentação da escrita, não se pode dizer que ela seja supe-
rior à oralidade. (OLSON, 1997) Assim, ao colocar a relação fala-escrita no 
âmbito das práticas sociais, Marcuschi possibilita, entre outras, a desmistifi-
cação da tão arguida superioridade da escrita face à fala, deixando claro que 
a preferência de uma ou outra modalidade tem a ver com aspectos funcio-
nais, determinados dentro de uma sociedade.Como já foi informado anterior-
mente, a língua falada, desde a Anguidade Clássica até os primeiros 70 anos 
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do século XX, sempre foi vista como solta, desregrada e caótica, enquanto a 
escrita era considerada um instrumento de precisão e poder, “não obstante 
a Grécia Antiga fosse uma sociedade oral”. (THOMAS, 2005, p. 3-4) Por isso 
é que a primeira não se constituiu objeto de estudo da ciência da linguagem, 
nem mesmo na Linguística formal, por meio de Saussure e Chomsky. Entre-
tanto, com o desenvolvimento dos estudos discursivos, a partir das últimas 
décadas do século XX, as pesquisas voltaram-se para o uso linguístico em seu 
processo de comunicação, o que vem imprimindo mudanças significativas, 
sobretudo no ensino de línguas que, na tradição, sempre se preocupou com a 
escrita padrão, fora da sua realidade linguística.

Diante desse cenário, o ensino da língua falada tem gerado posiciona-
mentos divergentes. Os gramáticos, por exemplo, pautam-se na tese de que 
a escola deve apenas ensinar a língua escrita padrão. Já Castilho (1998, p. 13) 
posiciona-se contra a mesma, afirmando que:

[...] não se acredita mais que a função da escola deve con-
centrar-se apenas no ensino da língua escrita, a pretexto de 
que o aluno já aprendeu a língua falada em casa. Ora, se essa 
disciplina se concentrasse mais na reflexão sobre a língua que 
falamos, deixando de lado a reprodução de esquemas classi-
ficatórios, logo se descobriria a importância da língua falada, 
mesmo para a aquisição da língua escrita. 

De acordo Castilho (1998), com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
em meados da década de 90 do século XX, diante da crise do ensino e de 
outras crises (científica e da própria crise do Magistério), o ensino da língua 
falada, através do Ministério da Educação, recebeu, como já registrado an-
teriormente, “pela primeira vez um documento oficial que viesse a dedicar 
atenção especial à linguagem oral no ensino de língua materna, dando-lhe 
uma posição de destaque”. (MARCUSCHI, 1999)

Como toda ciência, a Linguística Textual, a partir de 1995, começou a 
dar sinais de que seria preciso avançar em suas pesquisas, haja vista certas 
limitações do seu tentáculo filosófico – a Pragmática, que defendia a tese de 
que seu sujeito deveria ser essencialmente individual, responsável pelo senti-
do textual, considerando a sua intenção e o contexto de situação onde ocorre 
a comunicação. Além disso, era urgente, urgentíssimo processar uma revisão 
nos seus pressupostos teóricos, em especial os da coesão e coerência textual, 
dentre outros. 
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Análise de Discurso: noções fundamentais

Neste capítulo, objetiva-se apresentar as noções basilares da Análise de 
Discurso de linha francesa, mais precisamente a de perspectiva pecheutiana, 
que oferece suporte para a compreensão dos sentidos processados a partir, 
sobremodo, da tríade língua, história e ideologia, vertente que pressupõe a 
exposição do olhar leitor para a relação entre ditos e não ditos. 

Reflexões introdutórias

A palavra “discurso” possui inúmeros significados e muitas interpreta-
ções, a depender da corrente teórica a que se liga. Desse modo, para a Prag-
mática, por exemplo, “discurso” pode ser entendido como um enunciado 
verbal, proferido em situações concretas de comunicação. Já em correntes 
mais formais dentro da Linguística, a palavra “discurso” é muitas vezes 
tomada como sinônima da expressão “fala”, como a simples realização do 
sistema linguístico. Na Análise de Discurso de linha anglo-americana, por 
exemplo, a expressão “discurso” pode ser compreendida como o texto acres-
cido do contexto imediato. No entanto, como será possível notar, no decorrer 
deste capítulo, na Análise de Discurso de linha francesa, mais especificamen-
te na linha peuchetiana, essa palavra ganha conotações específicas, uma vez 
que o discurso pressupõe a relação intrínseca entre sujeito, língua, história 
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e ideologia, uma relação necessária entre a língua e os aspectos históricos e 
ideológicos que a constituem. 

Assim, o discurso, para a AD francesa, é mais do que a transmissão de 
uma mensagem, é o efeito de sentido entre interlocutores. Estudar o discurso 
significa também levar em conta o posicionamento do sujeito no sistema lin-
guístico, o modo como esse sujeito é interpelado por ideologias diversas, e o 
modo como a língua é afetada pela memória e pela História.

É essa a especificidade da noção de discurso para a Análise de Discurso 
francesa. Essa noção possibilita o reconhecimento de que o sistema linguís-
tico é constituído por fatores como a história e a ideologia, agregando ainda, 
os aspectos sociais, as diversas formações ideológicas e também a memória, 
entendida por Pêcheux como sinônima de interdiscurso. Focalizam-se, a se-
guir, as especificidades dessa corrente de estudos da linguagem, discorrendo 
sobre as noções basilares para a mesma.

Especificidades da Análise de Discurso de linha francesa

A Análise de Discurso de Linha Francesa (ADLF) é um campo discipli-
nar constituído, em meados da década de 60 do século XX, na França, pelo 
filósofo Pêcheux (1969). Envolvido nos debates políticos e teóricos em torno 
do Marxismo, da Psicanálise e da Linguística, e em meio a um processo inte-
lectual de “desnaturalização da leitura” (ORLANDI, 2006, p. 13) nas Ciências 
Humanas, Pêcheux (1997) desenvolve um modelo de análise ou uma teoria 
da leitura capaz de romper com os paradigmas de outro campo disciplinar: 
a Análise de Conteúdo.

A Análise de Conteúdo, conforme Orlandi (2007, p. 17), busca “extrair 
sentidos dos textos, respondendo à questão: o que este texto quer dizer?”. 
A AD pecheutiana, porém, desloca a própria pergunta que fundamenta o 
campo da Análise de Conteúdo: ao invés de o que o texto quer dizer, essa 
corrente preocupa-se com o modo como este texto significa. Isso quer dizer 
que a AD francesa busca empreender um olhar sobre a língua, funcionando a 
partir de uma premissa fundamental: a língua não é transparente. A negação 
da transparência da língua, ou seja, a afirmação de sua opacidade significa a 
concepção da mesma enquanto estrutura atravessada e constituída pela his-
tória e pelo equívoco. Há sentido, porque há história; e há equívoco, porque 

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   84 6/2/2015   10:10:44



Análise de discurso: Noções fundamentais 85

o sujeito não é senhor do seu dizer. Postula-se, então, diferentemente dos 
modelos formalistas, uma língua relativamente autônoma, dependente da 
história e do sujeito para fazer sentido.

Enquanto a Análise de Conteúdo busca “atravessar o texto para encon-
trar um sentido do outro lado” (ORLANDI, 2007, p. 17), a AD francesa se 
interessa pelo seu funcionamento. O que conta é o modo como as condições 
de produção (a História, a memória e a ideologia) se relacionam com a mate-
rialidade linguística. O analista coloca o dito em confronto com o não dito e 
busca as formações discursivas e ideológicas que subjazem e fundamentam 
os discursos, materializados no texto. Por isso é que não se busca saber o quê, 
mas como o texto significa.

A formação discursiva foi definida por Pêcheux (1997) como aquilo que 
pode e deve ser dito dentro de determinadas condições históricas. Tal 
noção pode ser compreendida, de modo geral, como o conjunto de 
discursos que versam sobre determinado tema e que obedecem a um 
sistema de restrições que dirigem o que pode e deve ser dito dentro de 
determinada ideologia.

Sintetizando, a AD vê o discurso como um acontecimento, como um 
fenômeno que irrompe em um determinado momento da história, sob de-
terminados fatores sociais e que, portanto, deve ser analisado segundo a sua 
historicidade. Ou, como melhor explica Orlandi (2007, p. 16), a AD:

Levando em conta o homem na sua história, considera os pro-
cessos e as condições de produção da linguagem, pela análise 
da relação estabelecida da língua com os sujeitos que a falam 
e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para 
encontrar as regularidades da linguagem em sua produção, o 
analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade. 

Alguns conceitos básicos

A seguir, serão apresentadas as noções de discurso, condições de produ-
ção, interdiscurso, formação discursiva e ideológica, dentre outros conceitos 
que serão discutidos a fim de apresentar ao leitor a especificidade teórica da 
Análise de Discurso de linha francesa, de vertente pecheutiana.
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Discurso: efeito de sentido

A noção de discurso nasce, no escopo da AD, como uma crítica ao fa-
moso esquema da comunicação de Roman Jakobson, linguista estruturalis-
ta russo. Para Jakobson, como se pode ver na figura abaixo, o circuito da 
comunicação compreendia, fundamentalmente, um emissor e um receptor, 
fazendo uso de um código comum, através de um canal ou meio específico, e 
remetendo a certos referentes para, no caso do emissor, transmitir uma men-
sagem e, no caso do receptor, decodificá-la.

O filósofo Pêcheux (1997), fundador da AD, critica esse esquema, por 
considerar que nele há um fechamento e certa negação de fatores externos ao 
circuito da comunicação. No lugar da mensagem, o referido filósofo vai pro-
por justamente a noção de discurso. No lugar de emissores e receptores, vai 
propor a existência de sujeitos marcados pela ideologia e pelo inconsciente. 
É então que se pode afirmar que, para a AD, “o discurso mais do que trans-
missão de informação é efeito de sentidos entre interlocutores”; (ORLANDI, 
2006, p. 14), ou seja, não há como se determinar um sentido prévio extraído 
do código linguístico, como se fossem retirados da língua a historicidade e o 
equívoco dela constitutivos. Não há como fazer uma quantificação do enten-
dimento do interlocutor, baseado no conhecimento e na intenção que se tem 
ao pôr a linguagem em funcionamento. Mesmo que as palavras já venham 
carregadas de sentidos, Pêcheux (1997) afirma que o sentido de uma palavra 
não existe em si mesmo, mas em um jogo de relações históricas e ideológicas; 
os sentidos derivam das posições ocupadas pelos sujeitos do discurso e das 
formações discursivas nas quais o enunciado está inserido. O sentido se pro-
duz “de acordo com as posições sustentadas por aqueles que as empregam”. 
(PÊCHEUX, 1995, p. 160)
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Condições de produção

A tradição formal (as teorias estruturalistas e gerativistas) da Linguística 
ortodoxa havia apagado, em um movimento de legitimação científica, o sujei-
to e a situação sócio-histórica. Essas duas entidades deixaram de ser trabalha-
das como fundamentais, para que se pudessem compreender os fenômenos 
de linguagem. A AD vai negar a possibilidade de compreender a linguagem 
em funcionamento, sem que se considerem, para o escopo de análise, as con-
dições de sua produção: as condições sociais, históricas e ideológicas.

Conforme Orlandi (2005b), as condições de produção compreendem: o 
contexto imediato com o qual a produção discursiva se relaciona, o contexto 
sócio-histórico, a ideologia e também a memória, ou melhor, a maneira como 
a memória é acionada, no momento em que o discurso é produzido. Segundo 
a autora (2005b, p. 30), as condições de produção do discurso “[...] compreen-
dem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz par-
te da produção do discurso”.

Para que alguém compreenda melhor as condições de produção, pede-se 
que se observe a imagem a seguir:

Exemplo 11

Figura 4 - A educação no fundo do túnel 
Fonte: Heine (2011)
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No Exemplo 11, em questão, podem-se analisar os elementos constituti-
vos das condições de produção, quais sejam: 

– O contexto imediato: faz referência a aspectos da comunicação dis-
cursiva imediata; compreende, nesse caso, o autor do texto e os su-
portes tecnológicos utilizados por ele na produção do mesmo. No 
contexto imediato, considera-se também o sentido da palavra “luz” 
no enunciado, que não se refere, necessariamente, à luz física, mas 
faz referência ao fato de que a educação é a saída para a escuridão;

– O contexto sócio-histórico: compreende toda a situação que diz res-
peito ao significado da educação para o desenvolvimento de uma 
sociedade. Nesse caso, ressaltam-se as concepções moldadas, histo-
ricamente, sobre a importância da educação no desenvolvimento de 
um país, de um povo, de uma nação;

– A ideologia: no exemplo em questão, representa uma determinada 
formação ideológica, que contribui para a geração de sentidos, ou 
seja, a ideia de que a educação é fundamental para que um país ou 
um povo seja desenvolvido. Tal ideologia fica patente, a partir do 
momento em que se coloca a educação como a luz no fim do túnel, 
como a esperança para sair dos grilhões da escuridão, sair das garras 
da ignorância e do subdesenvolvimento;

– A memória discursiva: diz respeito a tudo o que já foi dito e esquecido 
sobre a educação. Todos os discursos sobre a importância do investi-
mento em educação, sobre a importância da mesma para construção 
de um país mais justo e desenvolvido, o dever do estado em oferecer 
educação de qualidade, as constantes lutas dos professores por me-
lhores salários, dentre outras coisas, compõem a memória discursiva 
que faz parte das condições de produção. A memória traz à baila dis-
cursos outros que fazem alusão ao fato de que o conhecimento faz o 
homem se libertar da escuridão, dialogando com discursos de vários 
campos, como, por exemplo, o do campo filosófico encenado através 
do Mito da Caverna de Platão.

As condições de produção são a própria exterioridade do discurso. São 
essas condições que possibilitam o surgimento de determinados discur-
sos e não de outros, em momentos históricos específicos
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Formação discursiva

Quando se trata da noção de discurso, afirma-se que o sentido de um ter-
mo na língua não pode ser definido a priori, mas em um jogo de sentidos que 
irá se estabelecer na enunciação a partir da retomada de já-ditos. Os discursos 
sempre se remetem a outros discursos, em uma relação sem fim de filiações e 
entrecruzamentos. Porém, pode-se considerar que existem determinados dis-
cursos que se filiam, se agrupam, por pertencerem às mesmas regras de forma-
ção. Essas regras constituem na AD as formações discursivas.

Para Pêcheux e Fuchs (1995, p. 160), a formação discursiva é: 

Aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de 
uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito 
(articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um 
panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.). 

A formação discursiva estaria, no exemplo 11, relacionada a uma determi-
nada formação ideológica sobre educação. A formação ideológica compreen-
deria aquilo que se pode chamar de um “conjunto complexo de atitudes e re-
presentações que não são nem individuais nem universais, mas dizem respeito, 
mais ou menos diretamente, às posições de classe em conflito umas com as ou-
tras”. (PECHEUX; FUCHS 1997, p. 107) A formação ideológica compreende, 
portanto, as ideias de um grupo, ou ainda, as representações coletivas que se 
relacionam com as formações discursivas diversas. Os sentidos são condiciona-
dos às posições ideológicas nas quais os sujeitos se inscrevem.

Assim como Pêcheux (1997), na mesma época, outro filósofo refletia sobre 
a questão dos discursos: Foucault. Embora filiados a tradições epistemológicas 
semelhantes, o corte que cada um estabelece com o pensamento marxista vai 
marcar, profundamente, as suas inquirições sobre esse objeto denominado “dis-
curso”. Pêcheux (1997), discípulo fiel de Louis Althusser, filósofo marxista es-
truturalista, desenvolve uma teoria do discurso, baseada na teoria althusseriana 
da interpelação: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e, a partir 
de então, não pode ser considerado senhor do seu dizer, já que vozes sociais o 
atravessam e condicionam a determinados dizeres. 

Pode-se entender a formação discursiva, em Foucault, como um espaço 
regulado, que determina a existência ou não de certos discursos. Foucault assi-
nala, a título de ilustração, a possibilidade de existência de instâncias, como a 
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medicina e a Biologia, que organizam enunciados, no que tange à sua estrutura-
ção semântica, construindo, assim, espaços de coerção enunciativa.

Brandão (2004, p. 107) vai afirmar que “um mesmo texto pode aparecer em 
formações discursivas diferentes, acarretando, com isso, variações de sentido”. 
Para exemplificar, propõe-se pensar em um enunciado que possa ser utilizado, 
posto em funcionamento, por diversas posições políticas: “Vamos salvar o Bra-
sil!”. O contexto desse enunciado refere-se à época de eleições para Presidên-
cia da República e, coincidentemente, dois candidatos, um da extrema direita 
e outro da esquerda, adotam o mesmo chavão político. Um enunciado como 
“Vamos salvar o Brasil!”, a depender da posição política (formação ideológica) 
que a projete na linguagem (formação discursiva), vai significar, de maneira 
distinta, e produzir sentidos distintos. Para o político da extrema direita, pode 
abranger processos de privatização, enxágue da máquina do Estado, dissolução 
da universidade pública. Já para o político da esquerda, envolve estatizações, 
aparelhamento do Estado e defesa da coisa pública.

Interdiscurso

Para que se possa compreender o que vem a ser o interdiscurso, sugere-se 
que se observe o texto a seguir:

Exemplo 12

Figura 5 - Ministério do transporte. 
Fonte: Nanquim, 2008 
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No Exemplo 12, há um caminhão, cheio de dinheiro, que sai do Minis-
tério do transporte e se dirige a uma propriedade privada. Em cima de um 
prédio, há o enunciado “Ministério do transporte: do dinheiro público para 
o privado”, fazendo alusão ao desvio de verbas e à corrupção, eventos que 
marcam a política brasileira. A charge é, sem dúvida, uma crítica às insti-
tuições políticas do Brasil e aos casos de corrupção que ocorrem no referido 
país. Essa charge traz à baila diversos discursos sobre a política brasileira, 
dentre os quais se podem destacar: político brasileiro não é sério, a corrupção 
é marca registrada do Brasil, Brasil é o país da impunidade, as leis brasileiras 
são frágeis etc. Todos esses discursos estão presentes no interdiscurso e po-
dem ser acionados no momento em que se tem acesso a essa charge. Mas o 
que vem a ser o interdiscurso?

Orlandi (1992, p. 89-90) o define como:

o conjunto do dizível, histórica e lingüisticamente definido. 
Pelo conceito de interdiscurso, Pêcheux nos indica que sem-
pre já há discurso, ou seja, que o enunciável (o dizível) já está 
aí e é exterior ao sujeito enunciador. Ele se apresenta como 
séries de formulações que derivam de enunciações distintas 
e dispersas que formam em seu conjunto o domínio da me-
mória. Esse domínio constitui a exterioridade discursiva para 
o sujeito do discurso. 

Pêcheux, ao falar de interdiscurso, afirma que o mesmo corresponde ao 
“todo complexo” que rege os discursos. Em outras palavras, o interdiscurso 
(também compreendido, nesse caso, como memória) é o já dito, isto é, o con-
junto de tudo o que já foi dito e esquecido, que rege toda a formulação discur-
siva. O que se diz, ou seja, a formulação do enunciado, é o intradiscurso que, 
por sua vez, é regido pelo já dito, pelo interdiscurso. Esse último é construído 
através do esquecimento, pois não é possível controlar todos os já ditos que 
formam o interdiscurso. Tudo o que já foi dito e esquecido sobre política, 
por exemplo, funciona para dar sentidos à charge colocada anteriormente.  
No entanto, na hora de criar a charge, o autor retoma partes do interdiscurso, 
a partir das quais representa um olhar crítico sobre a corrupção nas institui-
ções públicas brasileiras.

O interdiscurso, por outras palavras, é a memória discursiva, podendo tam-
bém ser compreendido como todo o conjunto de discursos que circulam so-
cialmente e que mantêm entre si relações de tensão e entrecruzamentos.
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Para que o interdiscurso atue, adequadamente, sobre o sujeito, é preciso 
que haja o esquecimento, ou seja, que o já dito seja esquecido, a fim de que 
faça sentido na enunciação de determinado sujeito. De acordo com Orlandi 
(2005b, p. 35), podem-se distinguir, basicamente, duas formas de esqueci-
mento no discurso, quais sejam: o esquecimento enunciativo, denominado 
por Pêcheux (1997b), “esquecimento número 2”; e o esquecimento ideológi-
co, denominado, por ele, “esquecimento número 1”. 

O esquecimento número 1 se relaciona, diretamente, com o interdis-
curso. Esse esquecimento marca a relação do sujeito com a ideologia, isto 
é, reflete o fato de que o sujeito não se dá conta de que ele é interpelado por 
ideologias e, portanto, imagina que é a origem do dizer.

O esquecimento enunciativo (de número 2) diz respeito à maneira como os 
interlocutores utilizam as palavras, no momento em que produzem o discurso. 
Assim sendo, esse esquecimento faz com que os indivíduos usem umas palavras 
em lugar de outras, que eles digam, por exemplo, “O Brasil foi descoberto pelos 
Portugueses” ou “O Brasil foi invadido pelos Portugueses”. O uso de descobrir 
ou invadir vai estar relacionado com esse esquecimento nº 2, uma vez que, por 
exemplo, quando se usa invadir, deixa-se de lado as outras palavras da língua, 
esquecendo-as na enunciação. Esse é um esquecimento parcial, semiconsciente, 
e, muitas vezes, recorre-se a fim de se especificar o que se pretende dizer.

É nesse sentido que o discurso é sempre atravessado por outro; uma forma-
ção discursiva é sempre permeada por outras formações discursivas com as quais 
se relaciona ou se opõe. Desse modo, os já ditos são “esquecidos” pelo interlocu-
tor e só vêm à tona no momento da enunciação, momento em que são ativados.

A noção de sujeito

A concepção de sujeito, que dialoga com aquela estabelecida pela Psica-
nálise lacaniana, é de fundamental importância para a teoria da AD, uma vez 
que essa noção pressupõe, assim como na Psicanálise, a ideia de sujeito marca-
do pelo inconsciente, através da releitura, feita por Pêcheux, da obra de Lacan.  
O referido autor, ao considerar que o inconsciente possui uma cadeia de signi-
ficantes que se repete e interfere no discurso, abre a brecha para a compreen-
são de que as palavras se remetem a outras palavras, já ditas e esquecidas, de 
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forma que o discurso sempre está atravessado pelo discurso do Outro,25 do que 
lhe é exterior, que fica registrado no inconsciente. (MUSSALIN, 2001)

Antes de tudo, é preciso ter a consciência de que o sujeito da AD não é 
o mesmo que o indivíduo empírico, de carne e osso. Trata-se de um sujeito 
discursivo, moldado pela linguagem, pela ideologia, pelo inconsciente e pela 
historicidade. Assim, para Fernandes (2008, p. 24):

[...] o sujeito, mais especificamente, o sujeito discursivo, deve 
ser considerado sempre como um ser social, apreendido em 
um espaço coletivo; portanto, trata-se de um sujeito não fun-
damentado em uma individualidade, em um “eu” individua-
lizado, e sim um sujeito que tem sua existência em um espaço 
social e ideológico, em um dado momento da história e não 
em outro. A voz desse sujeito revela um lugar social; logo 
expressa um conjunto de outras vozes integrantes de dada 
realidade histórica e social; de sua voz ecoam vozes constitu-
tivas e/ou integrantes desse lugar sócio-histórico. 

Nesse sentido, para que se compreenda essa noção, é preciso entender 
que o sujeito da AD não é o indivíduo “real”, não é o ser que fala; é uma di-
mensão construída e estabelecida no nível do simbólico. O homem, enquanto 
indivíduo real que possui uma identidade concreta, ao se inscrever na história 
e no social e ao ser interpelado ideologicamente, constitui-se como sujeito no 
discurso. Na verdade, o sujeito da AD é uma posição discursiva ocupada na 
estrutura social. 

Assim, quando se fala de sujeito discursivo, deve-se pensar em uma cate-
goria discursiva, que diz respeito ao entrecruzamento do simbólico e da ideo-
logia. Não se pretende fazer referência ao sujeito falante, empírico. Para a 
AD, de acordo com Orlandi (2007, p. 11), “o indivíduo é interpelado em sujei-
to pela ideologia”. Ou seja, ao inscrever-se na língua, o indivíduo é marcado 
pela ideologia e, desse modo, se constitui como sujeito. 

Fala-se, então, de um sujeito assujeitado à língua e à história, isto é, ao 
jogo simbólico da língua na história, visto que ele é afetado por elas, quando 
se constitui como sujeito. Na noção de assujeitamento, o sujeito é, ao mesmo 
tempo, livre e preso. Ele é preso a uma ideologia e a determinadas formações 
discursivas, mas livre para enunciar desta ou daquela formação discursiva. 

25 A expressão “Outro” com o maiúsculo reporta-se ao inconsciente que interpela os sujeitos, consti-
tuindo-os como sujeitos do discurso. Já a expressão “o outro” com o minúsculo se refere ao outro 
sujeito com o qual se interage. 
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Desse modo, acredita-se, pois, que, ao ser interpelado pela ideologia, o sujeito 
se filia a formações discursivas e formações ideológicas, que o autorizam di-
zer determinado enunciado e não outro.

Exemplo 13

Figura 6 - Emagracimento. 
Fonte: Bruno (2010).

Na charge acima, é possível notar a posição de sujeito ligada à questão da 
ditadura da beleza. Essa última passa, na sociedade contemporânea, pela exi-
gência de um corpo perfeito, belo e magro. Diante da inserção do sujeito nessa 
posição, a senhora, representada na charge, pergunta ao mendigo o que ele faz 
para ser tão magro, demonstrando uma certa alienação diante dos problemas 
sociais do Brasil. É, aliás, essa alienação que gera o riso e a graça (como revela-
da no trocadilho do título “emagracimento”) da charge. A referida senhora 
fala a partir da posição que adere em relação à formação discursiva sobre a 
beleza, sobre as drogas usadas por pessoas que querem emagrecer. É dessa 
forma que ela se significa como sujeito do discurso. Essa charge também 
pode representar o descaso com que uma parcela da sociedade (represen-
tada, charge, pela mulher de classe média, preocupada com a estética) vê 
e enxerga a miséria e os problemas de desigualdade social do país. No en-
tanto, a fala da personagem pode levar outros enunciadores, que tenham 
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contato com a charge, a criticar a posição colocada por ela, inscrevendo-se 
em posições diferentes e em formações discursivas diferentes. Assim, um 
enunciador poderia aderir à posição sujeito que se subjetiva a partir, por 
exemplo, da formação discursiva de que ser belo é estar bem consigo mes-
mo, independentemente de ter ou não um corpo magro.

Essa diferença de posições acontece porque, ao serem interpelados pela 
ideologia, os sujeitos inscrevem-se em formações discursivas distintas, que são 
atravessadas, por sua vez, por formações ideológicas diferentes, que, de certa 
forma, regulam seus dizeres. Nessa perspectiva, Orlandi (2005, p. 48) pondera:

[...] a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia traz 
necessariamente o apagamento da inscrição da língua na his-
tória para que ela signifique produzindo o efeito de evidên-
cia do sentido (o sentido-lá) e a impressão do sujeito ser a 
origem do que diz. Efeitos que trabalham, ambos, a ilusão da 
transparência da linguagem. No entanto, nem a linguagem, 
nem os sentidos nem os sujeitos são transparentes: eles têm 
sua materialidade e se constituem em processos em que a lín-
gua, a história e a ideologia concorrem conjuntamente. 

A noção de sujeito, na perspectiva da AD, é compreendida como um 
sujeito dividido, clivado entre o consciente e o inconsciente. Em outras pala-
vras, o sujeito possui a sua identidade, mas ela é construída a partir da rela-
ção com o Outro ( ou seja, com o inconsciente). Dessa forma, a existência de 
um Eu – consciente, deve ser vinculada à existência do Outro – inconsciente. 
A presença do Outro no discurso significa o lugar de onde provém “o discur-
so do pai, da família, da lei, enfim do outro e em relação ao qual o sujeito se 
define, ganha identidade”. (MUSSALIN, 2001, p. 107) Entender essa noção, 
segundo Fernandes (2008), significa compreender as vozes sociais que se fa-
zem presentes na voz do sujeito.

De fato, essa ideia, assim como a própria teoria da AD, causa uma ruptu-
ra, no seio das ciências, por considerar que o sujeito é atravessado pelo incons-
ciente e interpelado pela ideologia, não é livre e não é a origem do seu dizer. 
Desse modo, ao enunciar-se, o sujeito não controla os sentidos, visto que o seu 
discurso é constituído por outros discursos que estão no nível do inconsciente, 
do esquecimento. Nesse sentido, Mussalim (2001, p. 134) ressalta:

 [...] o ‘eu’ perde a sua centralidade, deixando de ser o senhor 
de si, já que o ‘outro’, o desconhecido, o inconsciente, passa 
a fazer parte de sua identidade. O sujeito é, então, um sujeito 
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descentrado, que se define agora como sendo a relação entre 
‘eu’ e o ‘outro’. O sujeito é constitutivamente heterogêneo 
como o discurso o é. 

Com efeito, o sujeito é constituído de diferentes vozes (a voz da família, 
da igreja, das instituições sociais etc.), que se fazem presentes discursivamen-
te de maneira variada. Tais vozes podem se apresentar através da hetero-
geneidade discursiva ou mesmo através da polifonia, visto que o discurso 
é constitutivamente heterogêneo e que uma formação discursiva é sempre 
invadida por outras formações discursivas; daí o sujeito não possuir uma 
autonomia completa, já que está preso às condições sócio-históricas e ideoló-
gicas nas quais enuncia. Assim, Brandão (2004, p. 59) salienta que: 

[...] como ser projetado num espaço e num tempo orientado 
socialmente, o sujeito situa o seu discurso em relação aos dis-
cursos do outro. O outro que envolve não só o seu destinatário 
para quem planeja, ajusta sua fala (nível intradiscursivo), mas 
que também envolve outros discursos historicamente já cons-
tituídos e que emergem na sua fala (nível interdiscursivo). 

Portanto, na AD, a heterogeneidade é constitutiva tanto dos sujeitos, como 
dos discursos. Dessa forma, a relação do eu com o outro (com “o” minúsculo, 
referindo-se ao outro sujeito com o qual se interage), bem como a presença do 
outro no discurso, é constituinte de todo e qualquer saber discursivo, revelan-
do, pois, a sua heterogeneidade.

As informações colocadas neste capítulo objetivaram esclarecer alguns 
dos pontos teóricos mais importantes da Análise de Discurso peuchetiana e 
pretendem contribuir, efetivamente, para o tratamento dos textos em sala de 
aula, uma vez que esses são, de acordo com a Análise de Discurso, materiali-
zações dos discursos, sendo, também, marcados pela ideologia e entrecorta-
dos por formações discursivas diversas.

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   97 6/2/2015   10:10:45



O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   98 6/2/2015   10:10:45



99

Análise dos dados

Neste capítulo, objetiva-se analisar o modo como a compreensão do 
texto é tratada no livro didático a partir da Coleção Projeto Araribá (2006), 
tendo como alicerce teórico Marcuschi (1996). Para tanto, recorreu-se a uma 
tipologia com oito perguntas de compreensão textual em livros didáticos de 
Língua Portuguesa para verificar se as questões, constantes na seção “Estudo 
do texto: os sentidos do texto” (KANASHIRO, 2006) da referida Coleção, são 
de fato “exercícios de compreensão”. A seguir, serão detalhados os passos 
utilizados para a análise dos dados.

Considerações Iniciais

Tem-se por finalidade proceder à análise dos dados.. Para tanto, apre-
sentam-se, a seguir, exemplos de questões retiradas dos livros didáticos em 
estudo, com vistas à observação de seu funcionamento enquanto condição 
de possibilidade do desenvolvimento da competência comunicativa dos es-
tudantes. Isto é, enquanto condição de possibilidade e de norteamento, con-
siderando, sobremodo, os aspectos socioculturais essenciais à compreensão 
do texto. Este, por sua vez, é entendido como objeto simbólico, constituído 
por materialidades diversas, desde a verbal (em sua condição sonora e/ou 
escrita) a materialidades semióticas não verbais. Assim, objetiva-se disponi-
bilizar aos docentes de Língua Portuguesa, em especial, condições teórico-
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-metodológicas provenientes da análise em tela, a fim de o professor poder 
transcender ao tratamento tradicionalmente dado ao texto em sala de aula.

Aspectos Metodológicos

A pesquisa pautou-se nos estudos da linguística discursiva, voltando-se, 
em especial, para a Linguística Textual (LT) hodierna, e recorrendo, de forma 
indireta, à Análise de Discurso de linha francesa26, tendo como argumento 
o fato de ambas as correntes refutarem, com veemência, uma interpretação 
textual limitada à imanência linguística, sem considerar o sujeito, a ideologia 
e todo o seu conhecimento de mundo. A sugestão é conceber a construção 
do sentido do texto,27 entendendo-o como “um evento dialógico, linguístico-
-semiótico, falado e escrito, constituído de duas camadas imbricadas mu-
tuamente: a camada linguístico-formal e a camada histórico-ideológica, que 
vão alicerçar a construção desses sentidos”. (HEINE, 2011b) Dessa forma, 
o texto é opaco e não transparente semanticamente, ou seja, o sentido não 
está somente nele, visto que “[...] a interpretação de um enunciado não pode 
levar em consideração apenas a informação lingüística”. (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2004, p. 394) 

O corpus da pesquisa se constituiu da Coleção de Língua Portuguesa28 
(LP) – Projeto Araribá: Português (2006), composta das 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, 
que possui, cada uma delas, oito diferentes unidades. Desses livros, selecio-
naram-se as 1ª e 8ª unidades de cada série, perfazendo um total de oito uni-
dades que, por sua vez, se compõem de 25 textos. 

A análise pautou-se em uma tipologia com oito perguntas de compreen-
são em livros didáticos de Língua Portuguesa, com base em Marcuschi (1996), 
para verificar se essas questões de compreensão textual, constantes na seção 
“Estudo do texto: os sentidos do texto” (KANASHIRO, 2006), são de fato 

26 A base teórica deste trabalho encontra-se pautada, essencialmente, na Linguística Textual, recor-
rendo-se à Análise de Discurso de linha francesa apenas para ilustrar que o código linguístico não é 
suficiente para a geração de sentidos.

27 Vide, neste mesmo livro, seção 2.1.2, que trata especificamente do conceito de texto. 
28 No período da instauração deste projeto, a Lei nº 11.114/2005, que altera os arts. 6º, 32 e 87 da Lei nº 

9.394/96, com o objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos, ainda 
não estava implantada na sua totalidade em Salvador, Bahia. Por isso é que a Coleção em análise 
ainda corresponde às tradicionais 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 
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“exercícios de compreensão”. Foram também examinados o guia de leitura 
da Coleção em foco e os respectivos títulos das seções estudadas.

Esta pesquisa, após cerca de 15 anos, repete a análise feita por Marcuschi 
(1996, 2003), objetivando verificar como a interpretação textual vem sendo 
tratada nos livros didáticos hodiernamente. Contudo, no que tange à referida 
tipologia, os pesquisadores deste trabalho, considerando inclusive o avanço 
das teorias textuais, processaram alguns ajustes nas questões sugeridas pelo 
referido linguista, que resultaram no seguinte quadro:

Quadro 1 – Tipologia das perguntas de compreensão textual em livros didáticos 
de Língua Portuguesa

TIPOS DE   
PERGUNTAS EXPLICITAÇÃO DOS TIPOS EXEMPLOS

1. Copiação (C)

Cópia Clássica
“São as perguntas (P) 
autorrespondidas, mecânicas de 
transcrição de frases ou palavras. 
Verbos frequentes aqui são: copie, 
retire, aponte, indique, transcreva, 
complete, assinale, identifique etc. 
Em geral, são P que indagam sobre 
conteúdos objetivos inscritos numa 
linguagem de cunho semiótico, 
porém com ocorrência maior 
no código lingüístico, apenas.” 
(MARCUSCHI, 2003, p. 15)

“No caderno, 
transcreva dos 
quadrinhos a frase que 
mostra onde o leão 
está.” (KANASHIRO, 
2006a, p. 260)

Cópia como Recurso
São aquelas usadas como um meio 
para formulação de perguntas que 
não exijam apenas cópia pela cópia, 
como acontece com a cópia clássica, 
mas induzem, em geral, a fazer 
com que as informações a serem 
identificadas explicitamente, no 
texto pelos alunos, sirvam como base 
imprescindível para a resposta de 
questões subsequentes.

O que a imagem 
deste anúncio 
retrata? O anúncio  
mostra uma foto de 
um acontecimento 
real. Explique a que 
fato ela se refere. 
(KANASHIRO, 2006b, 
p. 309)
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2. Inferencial (I)

Inferencial
“Estas P são as mais complexas, 
pois exigem conhecimentos textuais 
e outros, sejam eles pessoais, 
contextuais, enciclopédicos, bem 
como análise crítica para busca de 
respostas”. (MARCUSCHI, 2003,  
p. 15 )

“Faça, no caderno, 
as seguintes 
comparações. O 
comportamento 
natural do leão e o 
comportamento do 
leão da história.” 
(KANASHIRO, 2006a, 
p. 261)

3. Oralidade 
(Oral)

São as P que envolvem questões de 
língua falada, abarcando desde o 
texto oral prototípico até os gêneros 
híbridos (debates, aula, exposição 
oral etc.).

“Conte oralmente 
a um colega o que 
aconteceu com Nemo, 
ordenando as cenas na 
sequência correta”.  
(KANASHIRO, 2006a, 
p. 280)

4. Outras (O)

São as P que não se encaixam 
em nenhuma das categorias 
apresentadas, mas não são 
quantitativamente produtivas  
para compor uma nova categoria.

1. “Imagine e escreva 
no caderno, para cada 
fala de Horácio, um 
possível comentário 
ou resposta do 
filhote”. 
(KANASHIRO 2006b, 
p. 13)

5. Mista (M)
São as P que podem envolver 
várias questões (cópia, inferência, 
oralidade etc.).

1. Com quem Horácio 
está falando? (Cópia) 
Por que a mãe do 
recém-nascido 
ficou brava com 
Horácio? (inferência). 
(KANASHIRO, 2006b, 
p. 13)
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6.Perguntas 
que exigem 
respostas 
pessoais (Pp)

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 a resposta.

1. “Você conhece 
alguma outra história 
de aventura? Conte-a 
para seus colegas”. 
(KANASHIRO, 2006a, 
p. 31)

7.Metal 
inguística 
(metling)

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 
vocábulos e depois identificar qual 
o significado que mais se adapta ao 
texto. (MARCUSCHI, 2003, p. 15)

1. “Escreva no 
caderno as marcas 
da informalidade 
ou formalidade 
da linguagem”. 
(KANASHIRO, 2006a, 
p. 278)

Fonte: Kanashiro (2006a, 2006b) e Marcuschi (2003) 
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Dessas oito questões tipológicas, quatro foram extraídas de Marcuschi 
(1996), a saber: Copiação, Inferencial, Global e Metalinguística. Porém, as ou-
tras quatro foram propostas pelos pesquisadores deste trabalho, quais sejam: 
Oralidade, Outras, Perguntas que exigem respostas pessoais e Mista.

Análise dos dados 

Seguindo os critérios definidos na metodologia desta pesquisa, foram 
analisadas 279 questões, que abarcam as diferentes tipologias das perguntas 
de compreensão textual em estudo, as quais tratam da interpretação de texto, 
a saber: Inferencial (I), Copiação (C), Mista (M), Oralidade (Oral), Outras (O), 
Metalinguística (Metaling), Perguntas que exigem respostas pessoais (Pp) e 
Globais (Gl). Os resultados encontram-se sintetizados no gráfico a seguir:

Gráfico 2 - Percentual de ocorrência das tipologias analisadas

Fonte: (Dados da pesquisa)
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Verifica-se, a partir do Gráfico 2,29 que as questões de Inferência, de Co-
piação e de Oralidade atingiram, respectivamente, percentuais de 40%, 22% 
e 4%. As demais ocorrências das perguntas (Mista, Outras, Metalinguística, 
Perguntas que exigem respostas pessoais, e Globais) apresentaram percen-
tuais que variaram entre 5% e 10%. Assim, a atenção desta pesquisa concen-
trou-se nas questões de Copiação, Inferência e Oralidade, considerando, em 
especial, as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

A razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreen-
são ativa e não a decodificação e o silêncio; a razão de ser das 
propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva e 
não a produção de textos para serem objetos de correção; as 
situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar 
sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apro-
priadamente às situações e aos propósitos definidos. (BRASIL, 
1998, p. 19)

Passa-se, então, a focalizar as questões selecionadas para análise.

Questões de copiação

As denominadas questões de copiação pressupõem a transcrição mecâ-
nica de respostas, sem possibilitar aos alunos a realização de inferências, exi-
gindo apenas que eles copiem, transcrevam e retirem do texto trechos expli-
citamente marcados. (MARCUSCHI, 1996) Aqui o texto é concebido a partir 
dos seguintes pressupostos teóricos:

- “[...] a língua é vista como um código, ou seja, como um conjunto de 
signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir 
uma mensagem, informações de um emissor a um receptor”. (TRAVA-
GLIA, 2001, p. 21-23)

- O texto era compreendido como um conjunto de frases conectadas por 
certas propriedades linguísticas; o foco de análise recai exclusivamente 
no texto enquanto código, apenas, excluindo o indivíduo e todo conhe-
cimento que lhe é inerente;

- A coerência textual, responsável pelo sentido do texto, foi conceituada 
como uma mera propriedade do texto, cujo sentido provinha exclusiva-

29 É pertinente registrar que as quantificações realizadas servem como ponto de apoio para observações 
mais qualificadas, mas não serão submetidas a um tratamento estatístico sofisticado, pois é difícil 
operar com esses números, quando se sabe serem fruto de interpretações complexas e não exatas.
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mente do co-texto lingüístico, isto é, dos “aspectos intratextuais, inter-
nos ao texto”; (PETÖFI, 1976 apud FÁVERO; KOCH, 2008, p. 98); 

- A coesão textual ocorre quando “a interpretação de algum elemento 
no discurso é dependente da de outro. Um pressupõe o outro, no senti-
do de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso 
ao outro”. (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 6-7) (grifo nosso) Dir-se-ia que, 
tendo por base a decodificação, a coesão textual restringe-se ao texto 
enquanto produto, efetivando-se sobremaneira através de elementos 
materializados no texto.

As questões de copiação, por conta da análise propriamente dita, foram 
divididas em dois grupos − cópia clássica e cópia como recurso. Considerem-se 
os exemplos a seguir:

Cópia clássica

Exemplo 14

Copie e complete o quadro no caderno, de acordo com o texto: 

Protagonista da história

Local para onde telefonou

Motivo do telefonema

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 260)
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O Exemplo 14, retirado do livro da 5ª série, é uma tirinha, texto eminente-
mente linguístico-semiótico, com enunciados objetivos e imagens, que aborda 
questões do cotidiano, a partir do tema − “um leão faminto”. A tirinha, gênero 
discursivo produtivo em práticas sociais, parece indicar que o livro e os seus 
autores vão se alicerçar em um arcabouço teórico da linguística discursiva, 
sobretudo o da Linguística Textual. Contudo, o livro trabalha, em relação à 
questão supracitada, apenas a capacidade de o aluno retirar informações que 
se encontram na superfície do texto, a exemplo de: quem é o protagonista 
da história, qual o local para onde telefonou e qual o motivo do telefonema. 
Assim, despreza a oportunidade de se trabalhar com questões inferenciais 
que poderiam envolver o aluno, tornando-o um sujeito responsivo, capaz de 
se posicionar de forma crítica, participando ativamente do processo de com-
preensão textual. A interpretação do texto proposta no Exemplo 14 privilegia 
tão somente a competência linguística − o conhecimento da língua enquanto 
código, que traz em seu bojo a exclusão do sujeito e da sua subjetividade. 

As análises seguintes correspondem também a exemplos de copiação:

Exemplo 15

Propaganda Pajero TR4

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 291)

Trata-se de uma propaganda da Pajero TR4, extraída do livro da 6ª série, 
apoiada fortemente em uma variedade de signos (palavras, imagens, chu-
va, lama etc.), na tentativa de influenciar o leitor/interlocutor, no sentido de 
identificar o referido veículo como forte, potente, usado para todos os terre-
nos, ideal para o campo e para as estradas irregulares. Entretanto, apesar de o 
texto ter sido processado a partir de diferentes recursos implícitos, os autores 
optaram pela pergunta:

Que empresas estão anunciando seu produto?

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 291)
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Como se pode notar, essa pergunta exige apenas que o aluno retire da pro-
paganda o nome do anunciante, que está explicitado, claramente, como sendo 
Mitsubishi Motors. Observa-se que o livro traz um gênero textual do cotidiano 
(propaganda), mas o explora, exclusivamente, como descrição da materialida-
de verbal do texto, visto como autônomo e suficiente para o processamento do 
sentido textual, dando a falsa ideia de que o código linguístico possui por si só 
independência semântica, que seria própria do texto escrito formal.

Exemplo 16

Tentação

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 11)

O texto de Clarice Lispector, cujo título é Tentação, retirado do livro da 7ª 
série, discorre sobre o breve e inesperado encontro de uma menina ruiva e um 
cachorro basset hound, também ruivo, que vinha trotando na rua com sua dona. 
A identificação entre os mesmos é narrada de forma bastante emotiva, sobre-
tudo no momento em que se registra que o cachorro e a menina se comunicam 
rapidamente, pedindo-se mutuamente; porém, depois de alguns minutos, esse 
momento de encantamento entre ambos se dissipa, e o basset segue o seu ca-
minho com a sua dona, deixando a menina ruiva sozinha, no local onde ela se 
encontrava na rua. Dentre as várias possibilidades de interpretação, é comum a 
asserção de que Clarice Lispector fala do amor platônico e da impossibilidade 
de uma metade encaixar-se na outra, de forma a permitir o encontro pleno de 
um ser com outro. (SILVA, 2008) Dessa forma, os leitores são envolvidos nessa 
narrativa, cujo título se justifica pela tentação que ocorre, quando a menina sen-
te vontade de ser dona do cachorro, e o cão mostra-se interessado em ter a sua 
companhia. Apesar dessa riqueza de sentidos processuais, ao proporem o tra-
balho com o referido texto, os autores dos livros reduzem o universo de sentido 
possibilitado pelo texto às seguites questões: 

Sobre as personagens e o cenário, responda em seu caderno.

Quem são as personagens principais? 
Como elas são?
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Quais frases do texto indicam características das personagens?
Onde se passa a história?
Como é esse lugar?
Qual frase do texto mostra algo marcante no cenário?

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 12)

Desse modo, as perguntas centram-se apenas na capacidade de o aluno 
identificar os personagens principais do texto, sendo esses a menina e o cachor-
ro, personagens ao redor dos quais a narrativa se desenrola, ou o cenário onde 
se passa a narrativa, sem sequer relacionar esse último com o primeiro. Ora, 
mais importante do que apenas identificar esses personagens do conto é saber 
como eles participam da narrativa e extrapolar o universo ficcional, para fazer 
pensar sobre a própria realidade. Seria interessante explorar as ideias de amor 
encenadas pelo texto, discutindo as diversas nuances das relações pessoais e 
de como as mesmas são significadas na sociedade atual, trazendo à tona seus 
aspectos históricos e ideológicos. Assim, as escolhas lexicais realizadas pela au-
tora, para descrever as personagens, podem estar diretamente ligadas à com-
preensão do ambiente em que a narrativa se passa, uma vez que a menina é 
apresentada como uma ruiva em terra de morenos. Nesse ponto, os autores 
poderiam ter enfatizado as diferenças entre os diversos grupos sociais e o modo 
como essas diferenças são tratadas na sociedade contemporânea. 

Além disso, sabe-se que um dos objetivos do ensino de Língua Portu-
guesa, no segundo ciclo do Ensino Fundamental, é o desenvolvimento da 
capacidade do aluno, como se observa na citação a seguir,

[...] de construir um conjunto de expectativas (pressuposi-
ções antecipadoras de sentidos [...]), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre o gênero, suporte e universo 
temático, bem como sobre saliências textuais – recursos grá-
ficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.). 
(BRASIL, 1998, p. 50)

Logo, fica evidente que os autores da coleção em análise deixam escapar 
a oportunidade de trabalhar os sentidos propostos pelo título do texto. Ainda 
sobre a temática e o título do conto, é possível relacioná-los com o título do livro 
em que o texto foi publicado, qual seja, Felicidade Clandestina. (LISPECTOR, 1981)

Ressalte-se, porém, que se sabe a importância da cópia, mesmo porque ela 
se apresenta de grande valia para o reconhecimento da estrutura superficial do 
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texto, possibilitando o acesso a um entendimento mais complexo. No entanto, 
estagnar nesse estágio da compreensão como se ele fosse único não conduz o 
aluno a atitudes responsivas. Partindo dessa questão, seria interessante instigar 
a curiosidade do aluno acerca dos sentidos autorizados no texto, refutando 
atitudes que pressupõem a autonomia do sistema linguístico. Finalmente, é 
preciso lembrar que o texto figura em uma obra destinada a alunos da 7ª sé-
rie, para os quais copiar informações textuais apenas, sem relacioná-las com 
outros elementos, sejam eles textuais ou não, é sobremodo irrelevante, uma 
vez que esses alunos devem desenvolver um nível de leitura que ultrapasse 
os limites da decodificação.

Desse modo, vale a pena repetir que as perguntas centram-se somente na 
capacidade de o aluno identificar os personagens principais do texto, sem permi-
tir a abertura para o simbólico, isto é, para os diversos sentidos encenados a partir 
da estrutura explícita do mesmo, excluindo, portanto, o contexto sócio-histórico 
que envolve o conto em tela. Veja-se outro exemplo, extraído da referida coleção:

Exemplo 17

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 10-12)
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O texto Pá, pá, pá, de Luís Fernando Veríssimo, é uma crônica que aborda 
as diferenças culturais entre brasileiros e norte-americanos. O texto narra, com 
humor, uma conversa entre uma americana e um brasileiro. Mais especifica-
mente, observam-se as dúvidas da americana sobre o modo como se utiliza 
o português brasileiro a partir de questionamentos, a saber: “[...] O que quer 
dizer ‘pois não’?”; “Então por que não se diz ‘pois sim’?”; e “Qual o significa-
do exato de ‘pá, pá, pá’?”. Nessa crônica, percebe-se, ainda, a construção da 
imagem do brasileiro em enunciados, como: “Quando não sabia o que dizer, 
ou sabia mas tinha preguiça, o brasileiro dizia ‘pois é’”; ou em “História de 
brasileiro não se interrompe facilmente”. Também percebe-se a construção 
de uma certa imagem da americana como em “Era daquelas americanas que 
prestam muita atenção”. Trata-se, enfim, de um texto, escrito em tom humo-
rístico, no qual se pode notar a ironia do autor, ao focalizar temas do cotidia-
no e expressar seu ponto de vista de modo sutil.

A crônica Pá, pá, pá oferece multiplicidade de leituras e permite um 
maior grau de interação entre sujeito responsivo-texto-refração. Os autores 
da coleção em análise tinham condição plena de convidar, de modo mais 
explícito, os leitores a participarem do processamento textual, recorrendo, de 
modo igual, a estratégias também diversificadas de compreensão. Contudo, 
foram encontradas, entre as atividades de interpretação textual, perguntas de 
cópia clássica, conforme se constata em:

Encontre no texto e copie no caderno um comentário do narrador que 
revela um juízo a respeito dos próprios brasileiros.

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 13)

A questão é considerada cópia clássica, porque conduz a compreensão 
textual, limitada ao texto enquanto materialidade do código linguístico. Os 
autores, quando usam as expressões verbais “Encontre” e “copie no cader-
no...”, dão a ideia de que interpretar um texto é apenas decodificá-lo, conce-
bendo-o, consequentemente, como um produto, com sentido pronto e aca-
bado, proveniente tão somente de um “contexto linguístico stricto sensu”, ou 
seja, “um fato lingüístico caracterizado por uma estrutura sintática e uma sig-
nificação calculada com base na significação das palavras que a compõem”. 
(FIORIN, 2002, p. 168) Vê-se, portanto, que esse tipo de questão exige uma 
atitude mecânica e passiva do aluno, que precisa apenas copiar e transcrever 
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frases ou trechos do texto lido, sem realizar, efetivamente, um processo de 
reflexão, isto é, um processo de inferenciação.

Cópia como recurso

As questões de cópia como recurso não são apenas questões de cópia 
pela cópia, como acontece com a cópia clássica, mas, em geral, induzem a 
fazer com que as informações a serem identificadas explicitamente no texto 
pelos alunos sirvam como base imprescindível para a resposta de questões 
subsequentes. Um exemplo desse tipo de questão de cópia será dado con-
soante o texto a seguir:

Exemplo 18

“Eleições 2000. Vamos ver quem tem propostas sérias e quem está só 
de palhaçada.”

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 308)

Tem-se, novamente, o gênero propaganda como texto, porém, dessa 
vez, além de vender a imagem de um produto, o anúncio pretende fazer com 
que os leitores reflitam sobre as propostas dos candidatos à Prefeitura de São 
Paulo nas eleições de 2000. Para gerar tal reflexão, a propaganda enfoca o 
problema das enchentes, muito comum nas grandes metrópoles, que causa 
inúmeros transtornos: desabamento de casas, alagamento de ruas, entupi-
mento de redes de esgoto etc. Ao mesmo tempo, o anúncio traz algumas pos-
síveis soluções para o problema, que pode, efetivamente, ser amenizado com 
uma boa administração, dentre as quais se destacam: desobstruir e ampliar 
as redes de esgoto, dragar, preventivamente, os rios da cidade e outras mais.

Observe-se a questão formulada:

O que a imagem desse anúncio retrata?

O anúncio mostra uma foto de um acontecimento real. Explique a que 
problema ela se refere.

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 309)
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No início, a pergunta questiona ao aluno o que a imagem desse anúncio 
retrata, tendo o objetivo de suscitar discussões e debates sobre os transtornos 
causados pela chuva, pela falta de preservação do meio ambiente e de cons-
cientização dos cidadãos, dentre outros, exigindo que ele faça uma espécie 
de cópia da imagem. Para isso, o aluno precisa apenas observar a ilustração 
para perceber que ela mostra a enchente, o alagamento de ruas, sem precisar 
inferir sobre outros elementos. Esse é um caso de cópia de imagem, porque 
essa última traz informações que podem revelar, explicitamente, o tema ao 
qual se refere. 

Logo em seguida, no entanto, a pergunta solicita que o aluno explique 
o problema ao qual a figura remete. Esse segundo questionamento requisi-
ta que, a partir da resposta dada à primeira questão, o educando mobilize 
diversos conhecimentos de mundo que o permitam explicar o fenômeno da 
enchente. Essa explicação exigida na questão depende, portanto, da cópia 
da imagem solicitada previamente. A pergunta encaixa-se dentro do quadro 
das perguntas de cópia, mas como recurso: nesse caso, a cópia da imagem foi 
um recurso importante, a fim de que o aluno pudesse responder ao segundo 
questionamento. Ressalta-se, contudo, que o modo como se reportam à ima-
gem contribui para se continuar asseverando que os autores da coleção em 
estudo consideram o texto tão somente como código linguístico stricto sensu. 

Exemplo 19

Texto: A casa

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 30-31)

O texto A casa, de José Paulo Paes (7ª série), trata das lembranças de 
infância do narrador que morou até os 11 anos de idade em uma casa em 
Taquaritinga, no interior de São Paulo. Ele relata alguns episódios da sua 
infância, como: as brincadeiras no quintal, quando ele e seu primo subiam 
nas árvores para pegar frutas, as aventuras no pomar da casa de seu primo 
e outros momentos que são narrados no texto. Por fim, revela nostalgia, ao 
contar que a casa em que viveu até os 11 anos junto com a família foi vendida, 
dando lugar, hoje, a um prédio de apartamentos. Mostra-se também triste, ao 
afirmar que as pessoas que participaram de sua tão saudosa infância já não 
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existiam mais, fazendo desaparecer também a casa da sua infância. A questão 
formulada para a compreensão desse texto foi:

No seu caderno, anote as informações mais importantes que o texto 
apresenta sobre cada um dos assuntos citados no quadro abaixo:

Nascimento

Quem eram os antepassados (avós, mãe)

Como era a casa de Taquaritinga

A casa hoje

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 32)

No exemplo anterior, ilustra-se ainda uma questão de cópia como re-
curso. Isso se efetiva pelo fato de o aluno ser impelido a copiar, do texto 
produzido por sinais gráficos, informações presentes no quadro colocado na 
pergunta inicial. Essas informações (nascimento, os antepassados, como era 
a casa de Taquaritinga e como é a casa hoje) estão marcadas, objetivamente, 
na superfície textual, solicitando do aluno apenas uma espécie de transcrição 
das informações. No entanto, após a realização dessa atividade de copiação, 
segue-se-lhe outra pergunta, pedindo que o educando discorra sobre as fases 
em foco.

Suponha que cada um desses assuntos seja uma parte do texto. Escre-
va uma frase que concentre as informações principais sobre cada parte.
Depois, faça uma ilustração para cada uma dessas frases.

Essa atividade, embora envolva processos inferenciais, pode levar o alu-
no a limitar-se ao sentido do cotexto, ou seja, texto enquanto produto, não 
sendo considerada, na sua totalidade, uma questão desafiadora, para fazer 
com que ele processe o texto, recorrendo também ao seu conhecimento de 
mundo e aos aspectos discursivos e sócio-históricos.

Para dar um outro exemplo de ocorrência de cópia como recurso, volta-
-se a outra questão sobre o texto Pá, pá, pá, de Luís Fernando Veríssimo, que 
aborda a interferência das diferenças culturais entre brasileiros e americanos.
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Retire do texto e copie no caderno três fragmentos que revelam que o 
narrador também faz um juízo a respeito da americana.

Considerando os comentários do narrador, explique o que ele pensa e 
sente a respeito da americana. 

(KANASHIRO, 2006d, p. 13)

Como se verifica, o comando da questão conduz o aluno a fazer uma 
cópia de determinados trechos do texto, os quais vão ser o alicerce para a 
resposta da questão seguinte, solicitando-lhe que faça uma reflexão sobre os 
elementos anteriormente copiados. Em outras palavras, o juízo de valor fei-
to pelo narrador a respeito da americana, já copiado no caderno, vai servir 
como base para o aluno refletir sobre o que esse narrador pensa e sente em 
relação a ela.

Questões de inferenciação

Segundo Marcuschi (1996), as perguntas inferenciais, relacionadas à 
interpretação textual, “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”. São perguntas 
que exigem que os alunos extrapolem o que está explícito no texto, façam 
relações com seus conhecimentos de mundo, comparem situações apontadas 
em textos diferentes e reflitam sobre problemas diversos.

As bases teóricas que vão dar alicerce às atividades de interpretação tex-
tual, que transcendem a mera extração do sentido a partir do texto enquanto 
código, derivam dos estudos linguísticos que começaram a se instaurar du-
rante a década de 60 do século XX. Esse é um período de inquirições acentua-
das, quando surge uma grande insatisfação no seio dos estudos linguísticos, 
que, à época, estavam circunscritos, de forma hegemônica, à langue (língua) 
de Saussure, concebida como um sistema abstrato e voltado para a imanência 
linguística. Para melhor compreensão, menciona-se o excerto textual a seguir:

Um estudo imanente da linguagem recusará fazer intervir 
fenômenos e explicações extra-linguísticas e cingir-se-á ao 
próprio objeto que escolheu e que circunscreveu. Qualquer 
apelo a outras disciplinas (psicologia, história etc.) é conside-
rado, do estrito ponto de vista lingüístico, como um retorno a 
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uma forma de transcendência, portanto como uma espécie de 
demissão científica. (GALISSON; COSTE, 1983, p. 389)

Esse estudo da imanência contemplava apenas a língua em si mesma e 
por ela mesma, consequentemente, excluía o sujeito nas suas práticas sociais 
e o texto de suas preocupações, visto que a sua análise ora identificava mor-
femas e fonemas, ora a estrutura da sentença, a partir de um corpus limitado. 
Contudo, esse leque linguístico stricto sensu começava a ser questionado para 
ceder espaço aos estudos discursivos, seja por meio da Linguística Textual, 
seja através da Análise de Discurso. Apesar de seus objetos de estudo serem 
distintos, ambas defendem a tese de que o sentido não está somente no códi-
go linguístico, por resultar sempre de um processo histórico-discursivo, em 
que o sujeito é parte constitutiva do discurso. Naturalmente, esse arcabouço 
discursivo pauta-se em um conceito de linguagem que não se prende à mate-
rialidade linguística, como se observa na seguinte citação:

[...] a linguagem passa a ser concebida como eminentemente 
social. Isso não significa que ela exista à parte do sujeito e da 
história, mas no sujeito e na história, nas práticas cotidianas, 
nas ações intersubjetivas, ou seja, na inexorabilidade (onto-
lógica) da constituição dialógica do sujeito e da sociedade 
(BAKHTIN apud RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, p. 11)

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isola-
da, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 
social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enun-
ciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da 
língua”. (BAKHTIN, 1997, p. 123) Por outras palavras, a análise linguística 
não se atém puramente aos elementos linguísticos enquanto código, 
mas se volta também aos fatores semióticos e histórico-ideológicos, 
que envolvem as diversas linguagens no seio social. Bakhtin debruça-se 
sobre a linguagem viva, oriunda das práticas sociais, munida de ento-
nações ideológicas.

Como já se fez referência anteriormente, as questões teóricas desta pes-
quisa alicerçam-se nos pressupostos da Linguística Textual, em especial, na 
sua Fase Bakhtiniana (HEINE, 2011b), mas, ao mesmo tempo, se pauta nos 
pilares da versão sociocognitivista-interacionista da LT (KOCH, 2004) e nas 
ideias de Marcuschi, mentor da LT no Brasil. Por esse motivo, é de fundamental 
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importância que as questões inferenciais sejam contempladas nos livros didáti-
cos, permitindo que o aluno extrapole o cotexto, ou seja, o texto enquanto códi-
go linguístico, buscando relações entre o que está na superfície textual e os seus 
conhecimentos de mundo ou sua cultura e história. Essas questões, geralmente, 
exigem que o aluno faça reflexões, relacione, compare, levando-o a estabelecer 
um pensamento crítico. Faz-se mister observar que é de fundamental importân-
cia os livros didáticos terem questões desse tipo, permitindo o aluno a ir além 
do contexto estritamente linguístico de cunho formal. Assim procedendo, os 
livros didáticos atenderiam às sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN) que propõem, dentre outros, que: “O domínio da linguagem, como 
atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbó-
lico utilizado por uma comunidade lingüística, são condições de possibilidade 
de plena participação social”. (BRASIL, 1998, p. 19)

O sujeito bakhtiniano se esbarra no arcabouço teórico do dialogismo, no 
qual impera a relação com o outro. Logo, o sujeito dialógico não é autôno-
mo, constituindo-se na inter-relação com o outro, de onde provém uma 
interlocução regulada por fatores histórico-ideológicos. Em Bakhtin, o 
sujeito é responsivo, ativo, sujeito concreto das práticas sociais, que se 
constrói eminentemente a partir de vozes diversas. Observa-se, contu-
do, nas reflexões de Bakhtin, que o socioideológico e o individual não se 
encontram dicotomizados, pelo fato de se depreender no seu sujeito um 
querer dizer com ampla influência na formação do enunciado (BAKHTIN, 
2003). Por outras palavras, em qualquer enunciado, é possível captar um 
querer dizer do locutor que determina o todo do enunciado. Portanto, 
apesar de emergir a partir do outro, o sujeito dialógico detém nuances 
individuais, trazendo à baila a sua intencionalidade.

Ilustra-se, mais uma vez, alicerçada nos moldes bakhtinianos, a concep-
ção de texto presente nessa fase da LT:

Considera-se o texto como evento dialógico, linguístico-se-
miótico, falado, escrito, abarcando, pois, não somente o signo 
verbal, mas também os demais signos no seio social (ima-
gens, sinais, gestos, meneios da cabeça, elementos pictóricos, 
gráficos etc.). Assim compreendido, apresenta-se constituído 
de duas camadas que se imbricam mutuamente: a camada 
linguístico-formal, que consiste dos princípios morfofonoló-
gicos, sintáticos, semânticos; e a camada histórico-ideológica, 
caracterizada pelo processamento de sentidos inferenciais e 
efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimentos 

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   117 6/2/2015   10:10:47



O Texto no livro didático: algumas reflexões118

de mundo, conhecimentos partilhados, intencionais, conhe-
cimentos ideológicos, dentre outros) que vão alicerçar a cons-
trução desses sentidos. (HEINE, 2011b)

O dialogismo, célula nuclear da obra bakhtiniana para a qual o homem 
sempre se encontra em relação com o outro, tem a interação como elemen-
to que lhe constitui, como ingrediente a ele inalienável, como algo que não 
se pode retirar-lhe, sendo, o texto, portanto, gestado na esfera das práticas 
sociais. Desse modo, o texto, em qualquer situação, nunca será totalmente 
individual, o que conduz a refutar a tese do monologismo. 

Assim, conceber o texto como um evento dialógico implica: 

– Considerar o outro − o falante que se posiciona de forma responsiva, 
isto é, o sujeito que toma uma posição ativa no discurso, e não a de um 
simples receptor passivo, tal como ocorre na clássica teoria da comuni-
cação, em que o receptor se envolve em um jogo puramente mecânico e 
age passivamente; (BAKHTIN, 2003)

– Postulá-lo como processo, cujo sentido não equivale à significação, pois 
essa se funda apenas nas regras de um sistema linguístico fechado em 
si mesmo, enquanto o texto se alicerça, sobremodo, nos processos só-
cio-históricos que transcendem a materialidade linguística. Ele é, pois, 
processado a partir da interface contexto imediato e contexto mediato;

 –  Considerar que o sujeito bakhtiniano nunca é completo, fechado em 
si mesmo, mas que sua existência depende do relacionamento com os 
outros. Daí ser um sujeito polifônico, constituído de diferentes vozes;

– Entender que ele é opaco e não transparente semanticamente, ou seja, 
o sentido não está nele, visto que “[...] a interpretação de um enuncia-
do não pode levar em consideração apenas a informação linguística”; 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 394);

 - Vê-lo como uma entidade ideológica, isto é, compreender que a pa-
lavra em si mesma é neutra, quando ainda faz parte de um sistema 
linguístico geral (FIORIN, 2009), porém, ao colocá-la em uso no pro-
cesso comunicativo, ela perde essa neutralidade e passa a ser revestida 
de uma multiplicidade de sentidos, marcados ideologicamente, tendo 
como suporte os aspectos histórico, social, cultural etc.; 

– Compreender que ele só é realizado por meio de gêneros discursivos, 
entendidos como formas textuais realizadas empiricamente, ou seja, 
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textos provenientes do saber linguístico adquirido de modo assiste-
mático no seio social; 

– Desmitificar, entre outras questões, a tão arguida superioridade da 
escrita em relação à fala, deixando claro que a preferência de uma ou 
outra modalidade tem a ver com aspectos funcionais, determinados 
dentro de uma sociedade;

– Concebê-lo como um 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.). 

Os exemplos seguintes representam questões de cunho inferencial, que 
fazem com que o aluno ultrapasse o texto enquanto código linguístico, recor-
rendo, em especial, ao seu conhecimento de mundo.

Exemplo 20

Suriá

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 281)
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O exemplo colocado anteriormente é um trecho de um texto de Laerte, 
retirado do livro da 5ª série. Tal história mostra o diálogo de uma menina 
com alguns amigos imaginários (os dois palhaços). A garota tinha apresenta-
do aos amigos um bicho imaginário chamado Bléuco, criado por ela e dese-
nhado em uma folha de papel. Segundo o que se observa na fala da menina, 
quando se dirige assustada aos amigos, o bicho que a aterroriza, também 
criado por ela na sua imaginação, é o novo Bléuco que “[...] vem com asas, 
rabo de ponta e chifres”.

Dentre as questões propostas pelo livro, destaca-se a que está a seguir: 

Sem ler o quarto quadrinho, o que o leitor imaginaria a partir da fala 
do palhaço?

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 283)

 

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 283)

Como se pode verificar nesse quadrinho, a pergunta “Sem ler o quarto 
quadrinho, o que o leitor imaginaria a partir da fala do palhaço?” exige que o 
aluno crie um novo desenvolvimento para a história, quando se propõe que 
imagine, a partir da fala do palhaço, o que poderia ocorrer depois. Na verda-
de, para responder tal questão, é necessário fazer o aluno compreender a fala 
do palhaço (“Aah... neste caso...”) em contextos diferentes dos apresentados 
na história, a qual revela que os palhaços ficaram com medo do monstro.

Ao pensar em um novo desenvolvimento para a história, o aluno pode-
rá mobilizar inúmeros elementos, como o que significa quando alguém diz: 
“Aah... neste caso...”. O que essa expressão pode significar em outros contextos? 
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Isso permitirá que os alunos façam relações entre o que está materializado no 
texto e seu conhecimento enquanto sujeito dialógico, visto que “a compreensão 
não é uma construção passiva de uma representação do código linguístico”. 
“Entender é produzir sentidos e não extrair conteúdos prontos”. (MARCUS-
CHI, 2003, p. 2)

Exemplo 21

Ecalogia

Sem árvores pra vida 
pardais e pombas mandam bombas  
nos ternos da avenida

a sujeira e fumaça 
estão conseguindo  
o impossível: 
pássaros morrendo por falta de ar 
peixes morrendo de sede no mar.

amanhece a cidade 
em colorida cerração. 
ou será bonita a poluição?

Ulisses Tavares.

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 306)

O poema Ecalogia (7ª série), de Ulisses Tavares, a partir do seu título, faz 
um trocadilho entre ecologia e a reação das pessoas em relação aos efeitos 
causados pela poluição (Eca!), e, em todo o texto, o poeta refere-se à poluição 
como algo que provoca um efeito negativo ao meio ambiente. A proposta de 
interpretação textual do livro ancora-se no cotejo entre dois textos, quais sejam, 
Ecalogia e Pelo bem-estar do planeta (Flávio Diegues) – esse último trabalhado an-
teriormente, nessa mesma série e unidade, tendo também como tema a questão 
da poluição e os seus efeitos. Assim o fazendo, o poeta recorre a estratégias de 
intertextualidade: há, logo no título, uma espécie de detournement, quando o 
poeta usa a expressão “Ecalogia”, processando um desvio da palavra “Ecolo-
gia”, para chamar a atenção sobre os problemas gerados pela poluição (“Sem 
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árvores pra vida [...], pássaros morrendo por falta de ar, peixes morrendo de 
sede no mar.”).

A noção de detóurnement, termo francês formulado por Grésillon e 
Maingueneau (1984), refere-se a um tipo de intertextualidade implícita 
em que o texto-fonte é alterado, objetivando a produção de sentidos. 
Assim, quando um enunciado ou expressão conhecida socialmente so-
fre um desvio em sua estrutura, gerando, consequentemente, altera-
ções de sentido, há o détournement. É o caso da expressão “Ecalogia”, 
modificação da expressão ecologia, usada no poema para chamar aten-
ção dos problemas gerados pela poluição.

Há, também, no exemplo 21, a intertextualidade temática, ou seja, am-
bos os textos dialogam entre si, a partir de conteúdos equivalentes. Den-
tre as diferentes questões propostas pelos autores da coleção em análise, 
menciona-se:

Encontre neste poema e copie no caderno a estrofe cuja mensagem mais 
se aproxima do texto Pelo bem-estar do planeta. Justifique sua escolha. 

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 306)

Apesar de a questão pedir que o aluno efetue uma cópia, não há sombra 
de dúvida de que se tem uma pergunta com certo grau de inferenciação, pelo 
fato de o leitor, para compreender o texto, ter de transcender à simples deco-
dificação textual. O próprio processo de interpretação do poema exige habili-
dades dos discentes de extrapolarem o explícito. O gênero poema possibilita 
bastante inferencialidade, uma vez que, através dele, pode-se acessar, com 
maior frequência, os não ditos. Além disso, a própria questão sugere que ele 
justifique sua escolha, mostrando a pertinência do trecho por ele selecionado. 
Entretanto, é evidente que essa atividade se tornaria muito mais proveitosa 
do ponto de vista da compreensão, se fosse pedido ao educando que estabe-
lecesse uma comparação entre os dois textos, em vez de solicitar a cópia de 
um trecho de Ecalogia. 
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Continuando a análise, segue-se outro exemplo:

Exemplo 22

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 317)

O pinguim de louça foi, durante décadas, um enfeite tradicional das ge-
ladeiras. Sobre o pinguim da imagem, responda em seu caderno.

A que fato real o anúncio procura associar a imagem do pinguim?

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 318)

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   123 6/2/2015   10:10:48



O Texto no livro didático: algumas reflexões124

Nesse exemplo, do livro da 8ª série, há um anúncio, cujo tema é a po-
luição dos oceanos. Nele, aparece um pinguim coberto de óleo preto sobre 
uma geladeira, fazendo referência aos vazamentos de petróleo. Sabe-se que, 
durante muito tempo, os pinguins de louça foram usados como peças deco-
rativas nas cozinhas, como enfeites de geladeiras, o que, aliás, se encontra 
ressaltado no próprio direcionamento da pergunta. A imagem faz alusão à 
poluição dos oceanos, através do derramamento de óleo por grandes empre-
sas, o que causa a morte de inúmeros animais marinhos, além da destruição 
da biodiversidade própria do seu habitat. Ao lado da imagem, há um enun-
ciado que informa: “Não pense que a pesca de arrastão, o derramamento de 
óleo e as matanças de animais marinhos não afetam a sua vida”. Com isso, a 
propaganda pretende sensibilizar o público e conscientizá-lo da importância 
de preservar os oceanos. O anúncio publicitário é feito pela Sea Shepherd, ins-
tituição sem fins lucrativos, que procura lutar pela preservação dos oceanos, 
promovendo campanhas de conscientização e pesquisas científicas em prol 
da conservação da vida marinha, daí o porquê do tema poluição dos oceanos, 
através da imagem do pinguim coberto de óleo sobre a geladeira.

Trata-se de mais um caso de inferência, mas nesse caso em menor grau, 
pois a pergunta, “A que fato real o anúncio procura associar a imagem do 
pinguim?”, pode ser respondida, principalmente, através da realização de 
uma inferência que permitirá relacionar o pinguim coberto de óleo à poluição 
dos oceanos. Essa relação será feita a partir da mobilização de pistas textuais 
(a imagem, os enunciados) e do conhecimento de mundo dos leitores no que 
tange à poluição ambiental. Tal questão, portanto, exige um determinado 
grau de inferencialidade, o que pressupõe a extrapolação do cotexto.

Um outro exemplo em foco é a leitura de duas histórias em quadrinhos 
(HQ). A primeira é de autoria de Maurício de Sousa − um dos mais famosos 
cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica − e tem como personagem 
central “Horácio”, um dinossauro filósofo que apresenta ideias hodiernas, 
embora suas aventuras tenham ocorrido na época dos dinossauros. O autor 
da segunda HQ, “Calvin e Haroldo”, é o cartunista americano Bill Watterson, 
cujo personagem principal é o Calvin, garoto de seis anos, porém com atitu-
des, às vezes, de adulto. Ilustram-se a seguir as duas HQ.30

30 Maurício de Sousa, gentilmente, autorizou o grupo de Pesquisa NUPED a usar o seu texto para a 
elaboração desse livro, mas a HQ “Calvin e Haroldo”, por conta da dificuldade de entrar em contato 
com Bill Watterson, será apresentada por meio de paráfrase sobre a referida história em quadrinho.
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Exemplo 23

Horácio

 

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 11)
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Exemplo 24

Calvin e Haroldo

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 12)

O texto narra uma história, cujo personagem principal é Calvin. Chama 
a atenção o fato de toda a história, com exceção do último quadrinho da mes-
ma, estar em preto e branco. No primeiro quadrinho, o enunciado “Calvin 
subitamente percebe que o mundo não tem matiz, saturação ou luminosi-
dade” parece indicar o modo como Calvin observa o mundo, com um olhar 
introspectivo, em termos de preto e branco, como se as coisas mundanas esti-
vessem sempre ligadas a dois pólos antagônicos, ou seja, o preto e o branco. 
Metaforicamente, o preto e o branco podem dizer respeito a diversas coisas, 
como o bem e o mal, o certo e o errado, mas sem meio termo. A cor da maioria 
dos quadrinhos é, portanto, uma metáfora da forma como Calvin enxerga o 
mundo. O último quadrinho do texto, no entanto, está parcialmente colorido, 
porém os locais nos quais incidem o olhar de Calvin continuam em preto e 
branco (o seu pai, para quem Calvin está olhando; a poltrona sobre a qual 
o pai está sentado; a janela etc.). A mistura de cores, no último quadrinho, 
juntamente com o enunciado “O problema é que você vê tudo em termos de 
preto e branco”, proferido pelo pai de Calvin, parece indicar um contraste 
entre o modo como o mundo realmente é (colorido) e a forma que Calvin vê 
o mundo (preto e branco). 

Uma das atividades propostas pelos autores da Coleção Projeto Araribá 
(2006) é a seguinte:

O que Horácio e Calvin têm em comum?

Fonte: Kanashiro (2006b, p.14)

No primeiro texto, Horácio conversa com um filhote de avestruz que 
acabou de sair da casca do ovo e começa a falar sobre o mundo em que esse 
último irá viver. No diálogo, ele ressalta, com mais força, as características 
negativas do mundo, o que faz com que o filhote tenha medo e decida voltar 
para a casca do ovo.
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No segundo texto, Calvin, conversando consigo mesmo, também chama 
atenção para as características negativas do mundo que, nos quadrinhos re-
presentativos de sua fala, são apresentadas em preto e branco. 

A pergunta proposta no livro sugere que os alunos façam uma compara-
ção entre os dois textos, apontando o que os personagens das duas histórias 
têm em comum. É uma pergunta bastante inferencial que possibilita uma 
abertura para o simbólico, uma vez que o aluno, além de interpretar o texto, 
precisará fazer relações entre os personagens, os diálogos dos mesmos e os 
seus conhecimentos de mundo. Verifica-se, ainda, outra questão a partir das 
duas histórias em quadrinho:

Compare as imagens de Calvin e de seu pai no último quadro. Que esta-
do de espírito cada um demonstra?

Fonte: Kanashiro (2006b, p. 13)

A questão colocada nesse exemplo, ao solicitar a comparação entre Cal-
vin e seu pai, pede que o aluno observe que estado de espírito cada um de-
monstra. Tal observação, porém, baseia-se em três importantes pistas marca-
das explicitamente: a imagem, o desenho dos personagens no quadrinho, as 
cores do mesmo. São esses elementos que permitirão inferir que o estado de 
espírito do pai relaciona-se a um comportamento mais flexível (vê o mundo 
colorido), enquanto que Calvin teria uma atitude menos flexível, não aceitan-
do o meio termo das coisas (vê o mundo em preto e branco).

Esse exemplo mostra a importância dos elementos semióticos, como co-
res, apresentação física dos personagens etc., colocados como elementos cons-
titutivos da textualidade, sendo essenciais para a geração de sentidos sobre o 
texto e não podendo, portanto, serem considerados como dados dissociados.

Do mesmo modo, esse tipo de questão ilustra a noção de opacidade da 
língua, presente tanto na Linguística de Texto quanto na Análise de Discurso, 
pois ambas refutam que o sentido se atenha apenas ao código linguístico.

Exemplo 25

O anúncio do óleo de soja Liza

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 296)
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O anúncio do óleo de soja Liza (8ª série), bastante usado na culinária 
brasileira, traz a imagem de um garoto, construída com alimentos in natu-
ra, tais como: ervilha, feijão, arroz, macarrão crus, alimentos que também 
podem ser preparados com o referido óleo. O garoto da figura possui mús-
culos e está com roupas que deixam seu corpo à mostra, o que pretende 
indicar que o mesmo tem uma boa forma física, sendo, pois, um menino 
saudável. Ao lado dessa figura, há o seguinte enunciado: “Chegou Liza 
Nutriplus. O único óleo de soja vitaminado. Vitaminas A, D e E. Produto 
desenvolvido em parceria com a Roche Vitaminas. Liza, saudável é viver”. 

Menciona-se uma das questões do “Estudo do texto”:

O anúncio relaciona o produto anunciado a que ideia?

Associando o produto a essa ideia, o anúncio define um público. Que 
público é esse?

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 298)

O criador do anúncio ressaltou o fato de que o óleo Liza possui vita-
minas e, por isso, é mais saudável do que os outros óleos de soja. Ao invés 
de questionarem no livro quem é o anunciante do produto ou ainda em que 
ano o mesmo foi veiculado, informações que estão explícitas no texto, e que 
denotariam questões de mera copiação, os autores dos livros perguntam ao 
aluno que ideia o anúncio do óleo Liza pretende veicular, assim como a que 
público ele se dirige.

Para responder a essas questões, o trabalho de inferência feito pelos alu-
nos será fundamental: eles deverão relacionar a imagem presente no anúncio, 
os enunciados explícitos no mesmo com seus conhecimentos de mundo, que os 
levam a saber o que é uma alimentação saudável. Eles precisarão concluir que, 
por possuir vitaminas, o óleo anunciado se diferencia dos demais, podendo 
propiciar mais saúde para aqueles que o consomem. Deverão inferir também 
que a imagem do menino forte e saudável não foi colocada aleatoriamente no 
anúncio. Do mesmo modo, os alunos precisarão perceber, através do estabele-
cimento de relações com seus conhecimentos prévios, que a propaganda pre-
tende atingir um público específico: aquele que se preocupa com a alimentação 
saudável, conforme o enunciado “Seus pratos com mais vitaminas. Sua família 
com mais saúde”, retirado da camisa do próprio garoto. No entanto, o livro 
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poderia ter explorado o debate sobre a ideia de saúde e de corpo saudável, 
retomando questões ideológicas e já ditos sobre o que é ser saudável em uma 
sociedade pós-moderna, trazendo à baila elementos discursivos que consti-
tuem os sentidos do referido texto.

Como é possível observar, as perguntas, com maior grau de inferencia-
lidade, permitem que os alunos façam relações, comparações e extrapolem o 
contexto linguístico estrito, sendo de fundamental importância para a forma-
ção de leitores críticos.

Exemplo 26

O pequeno Nemo no país do sono 

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 279)

Tem-se outro texto em quadrinhos, em preto e branco, do autor Winsor 
McCay, extraído do livro da 5ª série, que relata a história de um menino, cha-
mado Nemo. Ele recebera de presente um cavalinho, de nome Samus, mas é 
alertado a não chicoteá-lo, nem correr com o mesmo. Assim que adormecera, 
o pequeno Nemo recebe um convite de um duende para visitar Morpheus, o 
rei do País dos Sonhos. Nessa viagem, o menino se depara com várias criatu-
ras participantes de uma corrida: porcos, camelos, cangurus, que sempre lhe 
avisam para não maltratar o cavalo. Em um dado momento, Nemo aposta 
uma corrida com o canguru até a cidade da lua. De repente, ele percebe que 
está correndo muito e deseja abandonar a disputa, porém Samus está dispos-
to a correr e Nemo não consegue controlá-lo. O menino tenta segurar na sela, 
mas não obtém êxito e cai do cavalo, iniciando uma longa viagem no espaço. 
Tropeça em estrelas e, em meio ao desespero, acorda de sua viagem.

Ilustra-se, a seguir, um exemplo de uma das questões de interpretação 
textual, trabalhadas no livro:

Além de apresentar a fala da personagem, qual é a função do texto nes-
sa HQ?

Fonte: Kanashiro (2006a, p. 280)
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Na história em quadrinhos, parafraseada anteriormente, há balões em 
que são reproduzidas as falas dos personagens, e existem quadros numera-
dos sob os quadrinhos, cuja função básica é a de complementar essa história 
através da narração. Para perceber que a função do texto é também a de nar-
rar, o aluno precisa saber o que é uma narração e que a mesma pode contribuir 
para a progressão textual. Há aí um exemplo de inferência em menor grau, 
pois, a partir da pista cotextual (os quadros numerados, nos quais existem os 
trechos de narração), o aluno pode responder à pergunta em análise: “Além 
de apresentar a fala da personagem, qual é a função do texto nessa HQ?”

As questões abaixo, embasadas nos textos “Ação humana sobre o rele-
vo” e “Pirâmide de números em uma savana do Quênia”, também são exem-
plos característicos da inferencialidade:

Exemplo 27

Ação humana sobre o relevo 

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 321)

O texto Ação humana sobre o relevo, de Leon Boligian e outros autores 
(7ª série), é constituído de três imagens que representam perfis geológicos 
em sequência, retratando o processo de erosão provocado pela ação huma-
na. O primeiro apresenta uma área coberta por vegetação, naturalmente, 
protegida da ação direta da chuva e também dos ventos; o segundo mostra 
queimadas e desmatamentos, considerados intervenções humanas das que 
mais prejudicam a sustentabilidade ambiental; e o terceiro e último regis-
tra a consequência desastrosa da ação do homem já demonstrada no perfil 
anterior, isto é, um terreno desprotegido e impróprio para agricultura e/
ou construção de habitação. Assim procedendo, Leon Boligian evidencia a 
transformação do relevo feita pelos seres humanos, através da modificação 
das paisagens naturais, motivada pelo crescimento econômico e popula-
cional. A erosão, por exemplo, conforme indicam os referidos perfis, é, na 
maioria das vezes, causada pelo desmatamento desenfreado para atender 
aos interesses da pecuária e da agricultura. Tal fenômeno é bastante prejudi-
cial ao meio ambiente, uma vez que pode deixa-lo vulnerável a enxurradas, 
deslizamentos de terra, dentre outros.
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Exemplo 28

Pirâmide de números em uma savana do Quênia

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 322)

O texto Pirâmide de números em uma savana do Quênia, de José Lins Soares 
(7ª série), refere-se à cadeia alimentar, ilustrada através de uma pirâmide. 
Na base da mesma, encontram-se as gramíneas, as árvores e os arbustos; no 
centro, aparecem as zebras, as gazelas e os búfalos; logo acima deles, surgem 
os tigres, as onças e os leopardos; e, finalmente, no topo da pirâmide, estão 
os leões e as hienas. 

As gazelas, os búfalos e as zebras alimentam-se diretamente das plantas, 
que estão na base da pirâmide, por isso eles consomem grande quantidade 
de energia. Já as onças, os tigres e os leopardos usam energia indiretamente, 
pois a adquirem através do consumo da carne das zebras, dos búfalos e das 
gazelas, anteriormente citados. O mesmo ocorre com os leões e as hienas, 
que, embora não sejam seus predadores, alimentam-se também por meio da 
carne das onças e dos leopardos, bem como da carne dos búfalos, das gazelas 
e das zebras.

Ao se observar a pirâmide a partir da base até o topo, nota-se que a esca-
la de seres que ocupam as diversas posições na mesma apresenta-se de forma 
decrescente, havendo, portanto, um pequeno número de leões e hienas, um 
maior número de zebras, búfalos e uma grande quantidade de plantas.

O texto objetiva, então, relatar a constituição da cadeia alimentar, colocan-
do em foco o consumo de energia nas diversas camadas da pirâmide. Conside-
re-se a questão abaixo:

Observe as imagens que acompanham os textos “Ação humana sobre o 
relevo” e “Pirâmide de números em uma savana do Quênia” e responda 
ao que se pede no caderno.

Que tipo de imagens aparece nesses textos?

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 320)

As paráfrases anteriores dizem respeito a textos que estão no livro da 
7ª série. Elas relacionam-se com os temas dos referidos textos que tratam da 
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questão da erosão do solo e da pirâmide alimentar. O texto Ação humana sobre 
o relevo explicita a erosão dos solos, causada, principalmente, pelo desma-
tamento desenfreado que deixa o solo desprotegido, permitindo, com isso, 
a ação devastadora da chuva e contribuindo para gerar mais facilmente en-
chentes e destruição. O texto Pirâmide de números em uma savana do Quênia 
mostra a cadeia alimentar, a produção de alimentos, a relação entre os mes-
mos e as inovações tecnológicas. 

Ao se propor trabalhar com essas questões , extraídas da Coleção em 
análise o livro pergunta: “Que tipo de imagens aparece nesses textos?” Esse é 
um tipo de questão inferencial, uma vez que solicita que o aluno faça compa-
rações entre os dois textos, mobilizando elementos do seu conhecimento de 
mundo sobre os problemas das questões ambientais. 

Questões de oralidade

Considerando que o estudo da língua falada31 ainda representa um dos 
grandes desafios do ensino da Língua Portuguesa, nesta seção serão retomadas 
as suas noções fundamentais, para, em seguida, tecer-se comentários sobre o 
tratamento dado à oralidade pela Coleção Projeto Araribá – Português (2006).

A língua falada só veio a ser vista como objeto de estudo, principalmen-
te no Brasil, em fins do século XX, a partir das reflexões do Projeto de Estudo 
da Norma Linguística Urbana Culta (NURC).32 Castilho (2005, p. 2), contudo, 
informa que o NURC “teve interesse em descrever a língua falada, sem preo-
cupações educacionais”, ou seja, sem objetivar o ensino da língua falada, mas 
terminou sendo alvo da maioria dos seus pesquisadores. Desse modo:

[...] a oralidade abria caminhos de muito interesse para uma 
nação pouco letrada como a nossa. Por meio da língua falada 
poderíamos chegar à língua escrita, num percurso mais provei-
toso, porque fundamentado no que o aluno já sabe para chegar a do-
mínios que ele não conhece. Por outro lado, a universalização do 
ensino fundamental no Brasil trouxe para a escola alunos de 
todos os níveis. Aproveitar o conhecimento lingüístico já disponível 
pelos alunos das camadas socioculturais baixas é uma ótima estra-
tégia para conjurar a evasão escolar. Os alunos deixam a escola 

31 Veja o 3º capítulo – “Aspectos da Língua Falada”.
32 O NURC foi implantado no Brasil desde 1969, objetivando descrever, de cinco cidades brasileiras 

(Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), os seus padrões de uso da língua falada 
urbana culta.
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pela necessidade de ajudar economicamente a família – e a 
Bolsa-Escola busca resolver este lado do problema – e tam-
bém por desinteresse com respeito ao que lá é ensinado. Ora, 
nossa identidade está em nossa língua. Se a vemos respeitada 
e aproveitada na escola para o início de nosso percurso, tudo 
bem. Mas se de cara vão te dizendo que sua linguagem é uma 
lástima, tchau mesmo! Aqui reside a maior importância da 
incorporação da língua falada no ensino. (CASTILHO, 2005, 
p. 1, grifo nosso)

Como já se registrou anteriormente, a história da linguística, em linhas 
gerais, tem como ponto de partida a Téchné grammatiké, do grego Dionísio da 
Trácia (séc. II a. C.), que priorizou por excelência a escrita formal, pautada na 
crença de que a língua dos autores clássicos, usada nos textos antigos, fosse 
mais castiça e correta do que a fala coloquial. Essa postura da tradição grama-
tical excluiu a realidade linguística, erro crasso e inaceitável para a linguística, 
visto que toda e qualquer língua é um conjunto heterogêneo de variedades. 
(FARACO, 1991, p. 18-19) Frisa-se ainda que a Línguística, seja por meio de 
Saussure (estruturalismo europeu) ou através do Chomsky (gerativismo), ex-
cluiu dos seus estudos as pesquisas de cunho pragmático e ideológico, centran-
do-se, consequentemente, no chamado sistema formal da linguagem. 

Contudo, no final no século XX, o Ministério da Educação, através dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), considerando o ensino da Língua 
Portuguesa fora da realidade linguística dos seus alunos, foi impelido a rever 
os currículos que orientam o trabalho realizado pelos professores e profissio-
nais de áreas afins. Além disso, no que tange ao ensino da Língua Portugue-
sa, determinou, segundo Marcuschi (1999), que “pela primeira vez um docu-
mento oficial viesse a dedicar atenção especial à linguagem oral no ensino de 
língua materna, dando-lhe uma posição de destaque”. 

O  c o n c e i t o  d e  l í n g u a  f a l a d a

Se a concepção de língua falada for definida no âmbito do quadro teórico 
do formalismo linguístico, por exemplo, a mesma refere-se apenas aos elemen-
tos do código linguístico, excluindo, por conseguinte, o sujeito e todo o seu ca-
bedal de conhecimento. Trata-se, nesse caso, de uma análise que se volta para 
a imanência do sistema linguístico, que deu origem às clássicas dicotomias:
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Dicotomias estritas 

fala versus escrita 
contextualizada descontextualizada 
dependente autônoma  
implícita explícita 
redundante condensada 
não-planejada planejada 
imprecisa precisa 
não-normatizada normatizada 
fragmentária completa

Fonte: Marcuschi (2001, p. 27)

Esse posicionamento formal tem suas raízes na Antiguidade Clássica 
que postula, além das dicotomias constantes no quadro acima, determinados 
mitos ligados à relação fala-escrita:

– A escrita é vista como a representação ou a imagem da língua falada 
(LF). Nas palavras de Olson (1997, p. 19), “escrever é transcrever a 
fala, ou ainda a escrita seria a fala no papel”. Concordar com essa tese 
é pressupor que a LF seja constituída apenas de grafemas, excluindo 
a sua entonação, a face do interlocutor e todo o aparato semiótico 
(meneios da cabeça, postura do falante durante a efetiva comunica-
ção etc.) a ela inerente que também contribui com a geração do seu 
sentido. Além disso, desprestigia a língua escrita, considerando-a 
simplesmente com a função precípua de transcrever a LF, o que ex-
clui o seu valor incomensurável de registrar a história da humanida-
de ao longo do tempo.

– A escrita e a fala se situam em sistemas linguísticos diferentes, o que 
leva a postular para ambas a existência de duas gramáticas diversas, 
sendo uma para a fala e a outra para a escrita; (MARCUSCHI, 2000). 
Berruto (1985, p.121) não concorda com essa asserção, argumentando 
que a existência de uma nova gramática, por exemplo, para a língua 
falada, só se processaria caso a mesma apresentasse uma diversidade 
linguística no núcleo da sua estrutura e não nas margens do sistema. 
De fato, o que se tem é uma variação linguística de um mesmo sis-
tema, aqui concretizada em termos de modalidades – a modalidade 
falada e a modalidade escrita – e não uma variação sistêmica a ponto 
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de se constituir em uma gramática distinta para a língua falada e ou-
tra para a língua escrita. (MARCUSCHI, 1995).

– A escrita é superior em relação à fala, sendo essa última, conforme Ne-
brija, gramático renascentista espanhol do século XV, vista como “sol-
ta, desregrada, repleta de hesitações e agramaticalidades”. (OLSON, 
1997, p. 20)

Esse cenário, que trata a relação fala-escrita enquanto modalidades linguís-
ticas estanques, restringe suas pesquisas apenas a relações prototípicas 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. Na tradição, o referido enfoque 
é, geralmente, denominado “abordagem dicotômica da linguagem”, na qual a 
interpretação textual se atém ao cotexto, isto é, ao texto constituído exclusiva-
mente do código linguístico, excluindo o sujeito e toda a sua subjetividade.

A  l í n g u a  f a l a d a  n o  c o n t í n u o  t i p o l ó g i c o  
d o s  g ê n e r o s  t e x t u a i s

Como já se informou anteriormente, adota-se, nesta pesquisa, a posi-
ção defendida por Marcuschi (1995, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008), que trata a 
oralidade consoante a visão do contínuo de gêneros textuais, diferentemente 
da abordagem dicotômica da linguagem. 

A visão do contínuo tipológico considera os gêneros no seio social, isto 
é, nas suas efetivas práticas sociais, apresentando-se, consequentemente, sob 
variadas formas: falada (conversas públicas, conversas telefônicas, conversa-
ções espontâneas etc.); escrita (artigo científico, bilhete, bulas, receitas em ge-
ral, textos acadêmicos, cartas pessoais etc.); e híbrida (MSN, Orkut, Twitter, 
Facebook etc.), em que fala e escrita se imbricam entre si. Como ilustração de 
gênero híbrido, menciona-se o MSN, gênero digital que, embora realizado 
através da língua escrita, detém traços da oralidade prototípica – a conversa-
ção (como marcadores discursivos; sintaxe interativa, em que, por exemplo, 
um internauta começa o enunciado e o outro o conclui; hesitações, dentre ou-
tros), o que permite a identificação de pontos comuns e/ou diferentes entre 
as duas modalidades linguísticas.

A língua falada prototípica − a conversacional − é conceituada por Marcus-
chi (1991, p. 14) “[...] como a primeira das formas de linguagem a que estamos 
expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela vida afora”.
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Castilho (1998, p. 16-17) afirma que, “na língua falada prototípica, fun-
damentalmente dialógica, locutor e interlocutor assumem a co-autoria do 
texto, obrigando ambos a uma sorte de co-processamento sintático”. Isso terá 
como consequência a riqueza de elementos descontínuos, caracterizando o 
que se costuma denominar “sintaxe interacional”. (CASTILHO, 2004, p. 17) 
Por outras palavras, a sintaxe interativa é “construída a quatro ou mais mãos 
ou a duas ou mais vozes” (RODRIGUES, 2003, p. 21), à medida que os in-
terlocutores alternam os seus papéis de falante e ouvinte. Logo, há grande 
presença de elipses, anacolutos, entonações, interrupções, tópicos não lexi-
calizados, bem como de repetições, correções, hesitações, sobreposições de 
vozes e marcadores conversacionais/discursivos,33 que se constituem como 
estratégias inerentes ao texto oral prototípico. 

Na abordagem dicotômica, assevera-se que o texto falado prototípico 
não é planejado, noção equivocada uma vez que tal planejamento ocorre 
localmente, ou seja, há um planejamento negociado pari passu, à medida que 
a conversação se desenvolve.34

Nesse contexto, faz-se mister registrar que, no texto oral prototípico, a 
sua elaboração e produção coincidem no eixo temporal, diferenciando-se, 
sobremaneira, do texto escrito prototípico (o texto na escrita padrão), que 
“apresenta dois momentos diferentes: o primeiro, em que se elabora o texto, 
o segundo, em que ele é efetivamente produzido”. (BARROS, 2000, p. 59) Fri-
sa-se que esse eixo temporal não se aplica, indistintamente, a todos os gêneros 
da escrita, pelo fato de alguns deles, como os bate-papos do MSN da Internet, 
serem síncronos, isto é, são conversações processadas em tempo real. Há, to-
davia, outros gêneros da escrita (cartas tradicionais, artigos científicos, recei-
tas, e-mails, poemas etc.) que mantêm as clássicas relações assíncronas, carac-
terizadas pela defasagem temporal entre produção e recepção do texto escrito. 
Logo, o referido eixo temporal não mais representa um divisor de águas entre 
fala e escrita, como ocorrera nas pesquisas iniciais sobre esse assunto. 

A língua falada, consoante a Téchné grammatiké (séc. II a. C.), sempre 
foi vista como solta, desregrada e caótica, enquanto a escrita era considerada 

33  Grosso modo, os marcadores discursivos realizam-se tanto por expressões verbais (certo, né, viu?, 
sabe?, entendeu?, digamos assim, eu acho que, aí etc.), como por recursos não lexicalizados (ahn, 
uhn, mm etc.), ou ainda por recursos não verbais (o olhar, o sorriso, os meneios da cabeça, a ges-
ticulação etc.) e, finalmente, por recursos supra-segmentais (pausas, alongamentos, tons de voz). 
Exercem, prioritariamente, a função de interação entre os interlocutores do discurso, ocorrendo 
também como elementos coesivos da língua falada, dentre outros. 

34 Para maiores esclarecimentos, vide capítulo 3.
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um instrumento de precisão e poder. Talvez seja por isso que, durante cerca 
dos primeiros70 anos do século XX, a língua falada não se constituiu objeto 
de estudo da ciência da linguagem; aliás, de fato, nem a fala nem a escrita 
foram objeto de pesquisa da Linguística formal, seja por Saussure ou até mes-
mo por Chomsky. Entretanto, com o desenvolvimento dos estudos discursi-
vos a partir das últimas décadas do século XX, as pesquisas voltaram-se para 
o uso linguístico em seu processo de comunicação, o que vem imprimindo 
mudanças significativas, sobretudo no ensino de línguas. Contudo, a tradi-
ção greco-latina preocupou-se, exclusivamente, com a escrita padrão, dando 
a ideia errônea de que a língua ocorre como um concreto, sem variação e fora 
das práticas sociais. Vejam-se ainda as seguintes considerações:

A relação fala-escrita, sob a perspectiva dos gêneros textuais, de-
termina alguns posicionamentos que vão ser tratados a seguir:

- Refutar a abordagem dicotômica da linguagem, cujas pesquisas confi-
nam-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 e es-
crita sejam tratadas a partir do contínuo tipológico de gêneros textuais.

- Ver a língua escrita não como a representação ou a imagem da lín-
gua falada, mas considerar 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.

- Refutar a supremacia da escrita sobre a fala ou vice-versa, uma vez 
que a relevância de uma das modalidades é determinada apenas pelas 
práticas sociais; e são as práticas sociais que vão determinar o lugar e 
o papel das duas modalidades. Dessa forma, a preferência de uma ou 
outra modalidade tem a ver com aspectos sociais, determinados dentro 
de uma sociedade.

O texto falado prototípico apresenta determinadas características, 
dentre as quais:

- A oralidade prototípica acontece em uma situação comunicativa face 
a face, entre os interlocutores, sendo localmente construída. Assim, 
apresenta descontinuidades instauradas por hesitações, interrupções, 
repetições, correções, parafraseamentos, inserções, segmentações, 
elipses, entre outros fatos. Esses traços não devem ser avaliados nega-
tivamente, como se fossem defeitos, disfluências ou perda do fio con-
dutor; (MARCUSCHI, 2001)
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- A coprodução textual, ou seja, o texto é processado, pelo menos, “a 
quatro mãos ou a duas vozes”; (RODRIGUES, 1983, p. 18)

- O planejamento resulta de negociações entre os interlocutores, à me-
dida que a conversação se efetiva. Portanto, o texto falado é planejado;

- A realização e o planejamento discursivos coincidem no eixo temporal; 
são praticamente concomitantes. Por isso, “a noção de texto falado se 
confunde com o próprio processo de sua construção e, no dizer de Antos 
(1982), nele se mantêm explícitos todos os traços de seu status nascendi.” 
(apud HILGERT, 2000, p. 35); 

- A realização fônica ou sonora é uma condição necessária, mas não 
suficiente para a língua falada. A língua falada não equivale à língua 
oralmente realizada Assim, a leitura de um texto em voz alta equivale 
à língua escrita oralizada e não à língua falada prototípica. Não se pode 
confundir oralização com oralidade;

- O texto falado apresenta uma sintaxe interativa, embora tenha sem-
pre a mesma gramática de uma determinada língua; (MARCUSCHI, 
2006, p. 45)

- A repetição é uma das estratégias mais usadas na língua falada, assu-
mindo, funções diferenciadas (MARCUSCHI, 1996, p. 95). Na fala, onde 
nada se apaga, a repetição faz parte do processo de edição, ou seja, da 
construção do texto falado;

- A hesitação é uma das características da língua falada. É preciso dizer 
que a hesitação faz parte apenas do uso e não do sistema formal da lín-
gua, sendo, pois, intrínseca à competência comunicativa em contextos 
interativos de língua oral e não uma disfunção do falante; (MARCUS-
CHI, 2004, p. 48)

- No texto falado, apesar da possibilidade de se fazer correções, não se 
pode apagar o dito.

A  l í n g u a  f a l a d a  n a  C o l e ç ã o  P r o j e t o  A r a r i b á  – 
P o r t u g u ê s  ( 2 0 0 6 )

Como se verifica no Gráfico 1, da seção 5.3, no que tange às questões de 
oralidade, a Coleção Projeto Araribá: Português (2006) apresenta apenas 4%, 
os quais sugerem que os seus autores não as privilegiam.

A coleção em análise, conforme se pode ver em seu Guia do Professor (2006), 
afirma alicerçar-se nos estudos linguístico-discursivos, tendo como “ponto de 
partida a concepção sociointeracional de linguagem (KOCH, 2002), uma vez 
que concebe a linguagem como forma de ação interindividual, que possibilita 
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aos usuários da língua a participação como atores na atualização das represen-
tações e das imagens contidas no processo de comunicação”. (KANASHIRO, 
2006e, p. 4) O excerto textual a seguir esclarece o referido alicerce:

[...] esta coleção está organizada seguindo uma concepção de 
língua que se apóia na interação do aluno com o outro (pro-
fessor, colega...) e com o objeto (língua escrita), a partir das 
três práticas fundamentais do ensino de Língua Portuguesa, 
apresentadas pelo PCN, 1998, como: prática de escuta e lei-
tura de textos, prática de produção de textos orais e escritos 
e prática de análise linguística. (KANASHIRO, 2006e, p. 5) 

Como se pode observar, os pressupostos teóricos dessa coleção parecem 
estar alicerçados nos estudos da linguística discursiva, em especial da Lin-
guística Textual. Entretanto, os seus princípios norteadores das estratégias 
do tratamento textual parecem não contemplar o referido embasamento teó-
rico. Com o objetivo de melhor avaliar o estudo da oralidade, extrai-se, ainda 
do texto Pirâmide de número em uma savana do Quênia, a questão abaixo:

Exemplo 29

Faça uma exposição oral explicando a pirâmide de números. Para isso, 
leia o texto e observe a imagem

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 323)

A exposição oral é um dos gêneros híbridos da língua falada. Por conse-
guinte, carrega, ao mesmo tempo, traços da oralidade e escrita prototípicas, 
que envolvem as propostas hodiernas do tratamento da oralidade nos es-
tudos discursivos, sobretudo as da Linguística Textual. Esperava-se, assim, 
que o livro dedicasse uma seção voltada de fato para a língua falada, dando 
conta, aliás, de um dos seus objetivos:

[...] Ainda que haja, nas mais diversas seções, muitos mo-
mentos em que os alunos sejam colocados em situação de ex-
pressão oral, há dentro do estudo do texto uma seção especial 
dedicada à oralidade. Nessa seção, procurou-se promover ati-
vidades de linguagem oral. Ao mesmo tempo, procurou-se 
desenvolver não só o saber falar, mas também o saber ouvir. 
(KANASHIRO, 2006, p. 11, grifo nosso)
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Contudo, a análise mostrou que o livro não apresenta nenhuma seção 
com foco na oralidade, apesar da explicitude do seu objetivo. A coleção em 
estudo demonstra, dentre outras, essa lacuna com os textos orais, visto que não 
há sequer orientação para o professor trabalhá-los em sala de aula. O que se 
quer dizer é que inexiste totalmente uma abordagem da modalidade oral, no 
sentido de se focalizar, pelo menos, alguns de seus gêneros, em termos de seus 
processamentos textuais, destacando as suas estratégias de construção textual 
(planejamento discursivo, impossibilidade de apagamento na fala dos seus tra-
ços específicos para o gênero conversação, sintaxe interativa etc.). Poder-se-ia 
esperar, então, que houvesse uma atividade de sala de aula que os focalizasse, 
uma vez que se trata de uma meta prevista no Guia do Professor – “uma se-
ção especial dedicada à oralidade”, bem como uma proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que sugerem o trabalho com os estudos discursivos. 
Entretanto, não há orientação, na Coleção Projeto Araribá (2006), para o trata-
mento da oralidade. De um modo geral, os livros didáticos fazem referência à 
oralização - a leitura de um texto escrito em sala de aula, confundindo-a com 
língua falada prototípica. É preciso ressaltar que, consoante o alemão Antos 
(1982 apud MARCUSCHI, 2002), a realização fônica, embora seja condição 
necessária para a língua falada, não é por si só uma condição suficiente para 
definir o texto oral, pois o mesmo possui as suas estratégias de processamen-
to. Assim sendo, a leitura de um texto escrito em sala de aula não equivale à 
língua falada; representa, sim, língua escrita oralizada. Portanto, não se pode 
confundir oralização com língua falada. 

O tratamento da língua falada, em sala de aula, daria condição de o aluno 
melhor compreender as modalidades do sistema linguístico – a fala e a escrita, 
como entidades oriundas do efetivo processo de comunicação, ressaltando a 
sua variabilidade (tão cara à Linguística) e os usos específicos face ao contex-
to sociodiscursivo (local de sua realização, a relação entre os interlocutores, o 
momento histórico etc.). É possível cotejar, por exemplo, o gênero “exposição 
oral” com o gênero “prototípico” – a conversação face a face, obtida a partir 
de uma gravação em sala de aula; assim procedendo, estariam trabalhando 
com a língua viva na sua relação com o real sociocultural. “[...] ‘As palavras’, 
escreveu Wittgenstein, só adquirem significado no fluxo da vida; o signo, con-
siderado separadamente de suas aplicações, parece morto, sendo no uso que 
ele ganha seu sopro vital”. (COSTA, 2007, p. 38) E, além disso, o livro estaria 
valorizando a variação linguística do aluno, que veria o seu uso linguístico 
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respeitado e aproveitado na escola para o início de percurso do estudo da 
sua língua materna. (CASTILHO, 2005)

Reflexões sobre a análise da Coleção Projeto Araribá: 
Português (2006) 

A análise da Coleção Projeto Araribá: Português (2006) apontou per-
centuais que demonstram que os seus autores privilegiam, na seção “Estu-
do do texto”, as perguntas de cunho inferencial (40%), mas, por outro lado, 
ainda há dados significativos que mostram certa posição status quo, referen-
te às questões de copiação (22%), depreendida pelo respectivo percentual. 

O Guia do Professor, dessa coleção, cujo objetivo é o de apresentar princí-
pios norteadores para o docente trabalhar com os seus livros em sala de aula, 
ratifica o resultado da pesquisa, ao definir, com clareza, que a mesma alicerça-
-se nos estudos linguístico-discursivos, conforme observado anteriormente.

É notório, portanto, que a coleção em pauta afirma seguir a orientação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ao apoiar-se nos 
estudos da linguística discursiva, em especial, nas pesquisas da Linguística 
Textual, voltadas para o estudo do texto sob a perspectiva interativa, na 
qual convergem processos sócio-históricos e culturais. Contudo, a análi-
se do Guia do Professor revelou que há certas incongruências entre os seus 
princípios norteadores e o efetivo tratamento do texto nos livros didáticos, 
sobretudo aqueles ligados às acepções de língua, texto e língua falada.

A análise em foco evidenciou também que, em todas as quatro séries 
que compõem a coleção, encontram-se ainda as tradicionais seções, intitula-
das “Estudo do texto” e “Estudo da língua”. Após uma reflexão com acuro, 
os pesquisadores deste trabalho chegaram à conclusão de que as mesmas 
caracterizam uma dicotomia entre texto e língua, isto é, uma divisão em 
apenas dois conceitos opostos entre si. Assim compreendidos, texto e lín-
gua apresentam-se em contraposição, o que pode gerar a ideia de que o 
texto não faz parte da língua e, ainda, que os elementos linguísticos não 
contemplam o texto, dando margem a inferências comprometedoras de 
que ambos ocorrem de forma isolada. Tal noção parece se aproximar no-
vamente das teorias da Linguística formal, que concebiam a língua como 
um sistema fechado em si mesmo, centrado na morfologia e na sintaxe, e 
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não cogitavam a possibilidade de estudo e análise de textos como unidades 
processuais geradoras de sentido. Dessa forma, na perspectiva da coleção 
em análise, estudar a língua é voltar-se para os elementos sintáticos, indo 
desde a concepção de sujeito e predicado até as noções de figuras de lingua-
gem. O exemplo a seguir ilustra essa questão e o modo como ela é tratada 
nos livros:

Exemplo 30

ESTUDO DA LíNGUA: 

REVISÃO. NúCLEO DO PREDICADO. PREDICATIVO 

DOSUjEITO E PREDICATIVO DO OBjETO.

Perguntas-chave: 

Ao final desse estudo, você  
deverá ser capaz de responder  
às seguintes questões: 

- O que é sujeito e predicado?
- O que é núcleo do sujeito?
- Como pode ser classificado  
o sujeito?
- O que é adjunto adnominal?
- Como pode ser classificado o 
predicado?
- O que é núcleo do predicado?
- O que é predicativo do sujeito 
 e do objeto?

Releia este trecho 
do texto Tentação e 
responda:

“A menina abriu 
os olhos pasmados. 
Suavemente avisado, 
o cachorro estancou 
diante dela.”

a) Sobre quem se está 
falando na primeira 
oração?
b) E na segunda?
c) O que foi dito  
sobre eles?

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 21)

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   142 6/2/2015   10:10:49



Análise dos dados 143

No quadro anterior, os autores se propõem a estudar a língua, com foco 
nos elementos sintáticos (sujeito, predicado, adjunto adnominal, núcleo do pre-
dicado, núcleo do sujeito), revelando, assim, a sua noção de língua, pautada, 
efetivamente, na oração e nos seus elementos constitutivos. 

Vale a pena, nesse sentido, trazer as ideias do grande filósofo Bakhtin 
(2003, p. 277-278) sobre o conceito de oração. Para ele,

a oração enquanto unidade da língua tem natureza gramatical, 
fronteiras gramaticais, lei gramatical e unidade. [...] A oração 
é um pensamento relativamente acabado, imediatamente cor-
relacionado com outros pensamentos do mesmo falante [...]. 
O contexto da oração é o contexto da fala do mesmo sujeito 
do discurso (falante); a oração não se correlaciona de imediato 
nem pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade (a 
situação, o ambiente, a pré-história), nem com as enunciações 
de outros falantes, mas tão-somente através de todo contexto 
que a rodeia [...].

Logo, a oração não é unidade discursiva, mas, o enunciado concreto o 
é, pois provém do efetivo processo de comunicação. Para explicá-lo melhor, 
veja-se o texto a seguir:

[...] os limites de cada enunciado concreto como unidade da 
comunicação discursiva são definidos pela alternância dos su-
jeitos do discurso, ou seja, pela alternância de falantes. Todo 
enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo co-
tidiano ao grande romance ou tratado científico – tem, por 
assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes 
do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, 
os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma com-
preensão ativamente responsiva, silenciosa do outro, ou por 
último, uma ação responsiva baseada nessa compreensão). 
(BAKHTIN, 2003, p. 275)

De acordo com os princípios da seção “Estudo da língua”, da coleção em 
análise, a língua seria, nesse caso, apenas composta pelos elementos sintáti-
cos e o texto não faria parte da língua, uma vez que se encontraria separado 
da mesma em uma outra seção, intitulada “Estudos do texto”, que será expli-
citada no exemplo seguinte. 
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Exemplo 31

ESTUDO DO TEXTO

Os sentidos do texto 1 Sobre as personagens e o 
cenário, responda em seu 
caderno.

a) Quem são as personagens 
principais?
b) Como elas são?
c) Quais frases do texto indicam 
características das personagens?
d) Onde se passa a história?
e) Como é esse lugar?
f) Qual frase do texto mostra algo 
marcante do cenário?

Fonte: Kanashiro (2006c, p. 12)

No Exemplo 31, há uma seção intitulada “Estudo do texto”. Note-se que 
essa seção possui uma subdivisão, que os autores denominaram “Os senti-
dos do texto”. O trabalho proposto através de suas perguntas, no entanto, 
mostra que eles as exploram, mas limitando-as à materialidade linguística, 
as quais exigem que os alunos identifiquem informações explícitas no texto, 
tais como: Quem são as personagens principais? Onde se passa a história? 
Como é este lugar em que a mesma acontece? Trabalhar o sentido pressupõe 
observar o modo como o texto significa ou, ainda, os possíveis sentidos que 
um texto pode produzir. Trabalhar os sentidos de um texto é muito mais que 
exigir do aluno tarefas mecânicas de copiação ou transcrição de trechos conti-
dos nos textos, envolvendo processos inferenciais de reflexão sobre os temas 
abordados nos mesmos.

A sugestão aqui apresentada propõe que a compreensão do texto, isto é, 
a coerência textual, se processe consoante à interface “sujeito dialógico-refra-
ção da realidade-texto”. O sujeito é dialógico, porque se trata de um sujeito 
responsivo capaz de posicionar-se e de intervir na realidade de modo crítico, 
sobretudo. A intervenção à realidade é feita por meio da refração, oposta à 
tese de língua como specullun da realidade, visto que o texto é processado a 
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partir da relação entre língua e realidade de forma indireta, alicerçada pela 
ação das forças histórico-ideológicas geradoras do sentido textual. 

Assim, a noção de texto também parece estar presa às teorias formais 
da língua, pois, nos vários exercícios propostos nos livros, percebe-se que o 
mesmo é compreendido ainda como um conjunto de frases. Nessa visão, os 
autores da coleção em pauta dicotomizam imagens, figuras, desenhos e có-
digo verbal, restringindo-se ao código linguístico, o que revela o modo como 
tais manuais concebem o texto, excluindo, destarte, o sujeito e toda a sua 
historicidade, essenciais à sua compreensão.

Assim, na coleção, o tratamento dado ao texto, compreende-o apenas 
como a parte verbal, tendo como base, por exemplo, uma propaganda do cho-
colate Talento, da marca Garoto. (2006d, p. 297) O anúncio, extraído do livro 
da 8ª série, pretende vender o produto chocolate Talento. Para tanto, traz uma 
imagem de pedaços do chocolate, colocando em destaque o seu recheio, com o 
objetivo de incitar o desejo no consumidor. Ao lado da referida imagem, há os 
enunciados em sequência: “A MAIOR QUANTIDADE de recheio POR CHO-
COLATE QUADRADO” e “Talento, o chocolate cheio, muito cheio de re-
cheio”. Nota-se que, no anúncio, as partes verbal e não verbal se completam, 
formando um todo de sentido, uma vez que esses enunciados remetem à 
imagem do chocolate, produto a ser vendido. No entanto, no momento da 
interpretação textual, tem-se a pergunta: Qual a relação entre a foto e o texto 
do anúncio? É como se imagem e parte verbal estivessem dissociadas, deno-
minando “texto” apenas a parte verbal (o texto do anúncio).

Diante desse tratamento dado aos elementos textuais,, vale a pena citar 
a concepção de texto, extraída do Guia do Professor. Considerem-na:

O texto é determinado pela finalidade comunicativa e por 
essa razão não fica restrito exclusivamente à linguagem ver-
bal. Em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação 
da capacidade textual do ser humano (quer se trate de um 
poema, uma música, uma pintura, um filme, uma escultura, 
etc.). (KANASHIRO, 2006, p. 7)

Depreende-se do excerto textual ilustrado uma concepção de texto em 
seu sentido lato, designando “toda e qualquer manifestação da capacidade 
textual do ser humano (quer se trate de um poema, uma música, uma pin-
tura, um filme, uma escultura etc.)”. Não obstante, causa grande estranheza 
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constatar que, na propaganda do chocolate Talento, da Garoto, há um outro 
conceito de texto, que se opõe radicalmente àquela proposta no Guia do Pro-
fessor. Ao se dissociar a foto (imagens) do restante do texto propriamente 
dito, segmentando-o, a questão anteriormente focalizada deixa nítida a efeti-
va compreensão de texto presente nesses manuais analisados, qual seja a de 
considerá-lo nos moldes formais, isto é, texto enquanto código linguístico, 
apenas. Nesse anúncio, imagem e enunciado juntos constituem um todo de 
sentido, sendo, portanto, um texto. Não há como separar os dois elementos, 
promovendo um hiato entre eles.

Outro exemplo descrito a seguir pode esclarecer ainda mais esse ponto. 
Trata-se de uma questão, também do livro de 8ª série, em que aparece um 
outro anúncio publicitário, mas agora do Greenpeace, instituição conhecida 
mundialmente pela luta em favor da preservação ambiental. A propaganda 
mostra a imagem de macacos silvestres que se encontram fora de seu habitat 
natural e por isso aparecem dentro de um carro, sobre o banco do mesmo. 
Na parte inferior, há o seguinte texto: 

Nos últimos quatro anos, mais de 80.000 km² de floresta 
foram destruídos. Uma área maior do que duas Holandas. 
E os móveis da sua casa podem ter responsabilidade nisso: 
estima-se que 80% da madeira é extraída de maneira ilegal e 
que 85% é consumida pelo mercado brasileiro. 
Ajude o Greenpeace participando da campanha pela proteção 
da Amazônia: só compre produtos que tenham o selo FSC, 
que garante que a madeira foi extraída com baixos impactos 
ambientais. Assim, você terá certeza de que, ao decorar sua 
casa não estará destruindo a de centenas de animais. (KA-
NASHIRO, 2006d, p. 316)

O trecho, que fala sobre a destruição da Floresta Amazônica, ressalta 
que a maior parte da madeira utilizada para a fabricação de móveis, que são 
usados cotidianamente nas casas das pessoas, pode ser proveniente dessa 
destruição. Ao lado da imagem dos macacos dentro do carro, há também 
outro enunciado: “Não leve a casa deles para a sua”. (KANASHIRO, 2006d, 
p. 316) Todo o conjunto apresentado no anúncio (a imagem dos macacos e os 
trechos verbais) constitui-se, efetivamente, como um texto, em um todo com-
plexo de sentido. No entanto, o livro mostra novamente tais elementos de 
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forma separada, consoante se depreende do enunciado da questão proposta 
pelo mesmo, como interpretação do anúncio, colocada a seguir:

Exemplo 32

Ao interpelar o leitor no texto mais curto e no texto mais longo, o anún-
cio recorre tanto à objetividade quanto à subjetividade. 

a) Em que momento a interpretação é subjetiva?

b) Em que momento é objetiva, isto é, diz, na prática, o que deve  
ser feito?

Fonte: Kanashiro (2006d, p. 317)

Desse modo, a noção de texto é explicitada, quando se utilizam as se-
guintes expressões: “no texto mais curto” e “no texto mais longo”. Nota-se 
a imensa confusão em relação ao conceito de texto aí presente: O texto seria 
uma frase? Um período? Um conjunto de frases? Como se verifica, descon-
sidera-se, mais uma vez, o elemento semiótico como constitutivo do texto.

Durante toda a parte teórica do manual, foi possível perceber que não se 
pode, diante das propostas da Linguística Textual e da Análise de Discurso, 
considerar que existe um sentido preestabelecido em um texto. Em outras pala-
vras, todo texto possui uma gama de possibilidades de sentidos, os quais, para 
a Linguística Textual, são fruto da interação entre “o sujeito dialógico e a refra-
ção da realidade”. Sendo assim, não é pertinente perguntar: O que esse texto 
quis dizer ou ainda qual o sentido do texto? Do mesmo modo, não se pode 
afirmar que o sentido de um texto está apenas no autor. É inadequado falar que 
o texto tem tal sentido, pois o escritor do mesmo quis dizer isso e não aquilo. 

Vê-se, pois que, apesar de a coleção dizer que recorre aos pressupostos 
da Linguística Textual, na prática, ela ainda não se desvencilhou dos grilhões 
da linguística formal, bem como da gramática prescritiva, cujas origens se 
alicerçam nas reflexões greco-latinas da Antiguidade Clássica.
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Sugestões para o tratamento 
do texto em sala de aula

As várias discussões relacionadas com a problemática do ensino da lín-
gua materna, tema extremamente complexo por envolver diferentes dimen-
sões (governamentais, formação continuada do docente, a sua valorização 
enquanto profissional etc.), têm também apontado a necessidade de se priori-
zar uma abordagem alicerçada na pesquisa linguística, com foco nos estudos 
da linguística discursiva, como uma das estratégias de minimizar o fracasso 
escolar, ligado, em especial, ao ensino da Língua Portuguesa. 

Por que esse crédito é atribuído à Linguística? Várias respostas podem 
ser dadas a essa questão. Uma delas é que, como ciência, a Linguística tra-
balha essencialmente com os fatos linguísticos. A grande relevância desse 
enfoque, dentre outras, é mostrar ao aluno que a língua é, por natureza, va-
riável, o que permitirá ao professor valorizar o texto que o aluno usa para se 
comunicar, podendo recorrer, no seu trabalho em sala de aula, à produção 
de textos (orais e escritos) dos diversos gêneros discursivos − textos oriun-
dos das atividades humanas que circulam na sociedade atual, como e-mails, 
conversações, blogs, cartas, manuais, tabelas, relatórios, crônicas e editoriais. 

Trabalhar com a língua enquanto processo é um fato do efetivo uso lin-
guístico em suas práticas sociais e é de fundamental importância para o en-
sino da Língua Portuguesa, porque se tem a oportunidade de desmitificar o 
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dogma greco-latino, oriundo da gramática tradicional,35 de que “[...] a língua 
é simplesmente um código ou um sistema de sinais autônomo, transparente, 
sem história e fora da realidade social dos falantes” (MARCUSCHI, 2003, 
p. 2), ou seja, sem variação e representada por um único gênero discursivo, 
desconsiderando, consequentemente, as diferentes manifestações relativas à 
língua oral, bem como à escrita. Trabalhar com a língua em processo é não 
focalizá-la como um esquema fechado, não compartilhado, algo abstrato, não 
valorizando o seu uso sociointerativo, mas é, principalmente, vê-la como en-
tidade que espelha e refrata as práticas sociais, sendo, por conseguinte, “ma-
leável, variada e heterogênea”. (VOTRE; NARO, 1996, p. 52)

Castilho (2004, p. 10) afirma que esse olhar para os estudos discursivos 
provocou uma crise científica, isto é, o embate, nas últimas décadas do século 
XX, entre os paradigmas formal e o funcional.36 A crise envolveu também prá-
ticas pedagógicas tradicionais centradas puramente em uma gramática nor-
mativa prescritiva, cujo estudo é comumente denominado “nocional”, ou seja, 
as classes de palavras eram definidas de forma isolada, fora da frase − “ten-
dência de se estudar os elementos isoladamente, de vê-los em si mesmos, sem 
relacioná-los com outros da mesma língua”. (LOBATO, 1986, p. 85) Quanto 
ao formalismo, embora se constituindo uma vertente linguística, prendia-se 
apenas à estruturação das sentenças, excluindo o estudo do texto e da língua 
no seu processo comunicativo. Daí ser cunhado de linguística da abstração. 
Portanto, apesar de se reconhecer suas contribuições a pesquisas ligadas à 
ciência da linguagem, havia, por outro lado, limitações que impeliam a ins-
tauração de novas práticas pedagógicas. Nesse contexto, surgia o funciona-
lismo linguístico, de modo sistemático, voltado para o exame dos traços da 
língua, por referência, prioritariamente, ao papel que exercem no concreto 
processo de comunicação. (MARTINET, 1994) Trata-se de uma linguística 
baseada no uso real da língua. 

Dentre os aspectos geradores da crise científica, destacam-se os seguintes 
questionamentos: pensava-se, por exemplo, que seria necessário abandonar, 
completamente, o paradigma formal a favor do funcional; perguntava-se, en-
tão, quem estaria apto a trabalhar com os pressupostos teóricos discursivos, vis-
to que os professores, em sua maioria, ainda tinham uma formação formalista. 

35 Trata-se do primeiro manual de gramática − a Téchné grammatiké, de Dionísio da Trácia, século II a. C.
36 Veja Capítulo 1, neste mesmo livro, para maiores esclarecimentos.
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Castilho (2004, p. 10) frisa que a questão não é abandonar “uma moda an-
tiga” (o paradigma formal) por “uma moda recente” (o paradigma funcional), 
mas dar prioridade a esse último, que traz, dentre outros, a possibilidade de ter-
-se a entidade texto como objeto de ensino e a valorização da variante que o alu-
no usa em seu processo comunicativo. Tentando contribuir, de alguma maneira, 
para o ensino da Língua Portuguesa, apresentam-se algumas sugestões para o 
trabalho do texto em sala de aula, tendo dois pilares: “aspectos teóricos linguís-
tico-discursivos” e “estratégias para o tratamento do texto em sala de aula”.

Aspectos teóricos linguístico-discursivos

Nesta seção, retoma-se, de forma breve, o conceito de texto aqui apresenta-
do, tecendo também considerações sobre a noção de competência comunicativa.

Ressalta-se, mais uma vez, a seguinte concepção de texto:

Evento dialógico, linguístico-semiótico, falado e escrito. 
Abarca, pois, não somente o signo verbal, mas também os 
demais signos no seio social (imagens, sinais, gestos, me-
neios da cabeça, elementos pictóricos, gráficos etc.). Assim 
compreendido, apresenta-se constituído de duas camadas 
que se imbricam mutuamente: a camada linguístico-formal, 
que consiste dos princípios morfofonológicos, sintáticos, se-
mânticos; e a camada histórico-ideológica, caracterizada pelo 
processamento de sentidos inferenciais e efetivada a partir 
de diferentes estratégias (conhecimentos de mundo, conheci-
mentos partilhados, intencionais, posições ideológicas, den-
tre outros) que vão alicerçar a construção desses sentidos. 
(HEINE, 2012)

Para melhor explicar o referido conceito de texto,37 recorre-se à metáfora 
do caleidoscópio. Esse último é um aparelho óptico, constituído por um tubo 
de metal, com vidros coloridos e espelhos inclinados. Quando a luz exterior 
incide sobre ele, a mesma reflete nos espelhos inclinados, o que faz com que, a 
cada movimento, sejam visualizadas diferentes imagens coloridas, mostrando 
que há uma profusão de possibilidades de se ver diversos desenhos no jogo de 
cores e espelhos.

37 Esse conceito de texto já foi apresentado anteriormente. Nesta seção, retoma-se o mesmo, a fim de 
melhor explicar alguns dos seus possíveis imbricamentos com os seus principais elementos que o 
constituem.
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Figura 7 - Texto como caleidoscópio 
Fonte: Autor

A figura anterior procura representar alguns dos diversos fatores que 
podem corroborar com a geração de sentido de um texto, o que possibilita 
processar, à semelhança de um caleidoscópio, uma profusão de interpreta-
ções diferentes, construídas não a partir do modo como a luz incide nos es-
pelhos, mas a partir do modo como os fios dialógicos, envolvendo questões 
histórico-ideológicas, se relacionam para estabelecer o sentido. É importante 
que não se entenda essa imagem de forma fragmentada, considerando, por 
exemplo, apenas uma das suas partes. Ao contrário disso, o que se propõe é 
asseverar que o texto é composto, justamente, da imbricação de todos esses 
fenômenos explicitados no caleidoscópio ilustrado, sendo os mesmos insepa-
ráveis uns dos outros. A partir de uma perspectiva exclusivamente formal, 
seria possível, contudo, a leitura de um texto restrita ao cotexto, aqui entendi-
do não apenas como o código linguístico stricto sensu, mas ao que se encontra 
explícito na superfície textual, podendo, nesse caso, envolver também os sig-
nos semióticos; porém, nessa perspectiva, segundo Marcuschi (2003, p. 11), 
ler é agir como se o texto tivesse somente informações objetivas, sentidos ins-
critos no interior do cotexto, tão somente. Nesse enfoque, “compreender um 
texto resume-se, no geral, a uma atividade de extração de conteúdos”. (MAR-
CUSCHI, 1996, p. 7), tese refutada com veemência pelas teorias discursivas. 
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Os fenômenos presentes no texto enquanto simbolizado pelo caleidos-
cópio (o contexto imediato, o contexto mediato, o sujeito, a responsividade, 
a história, a ideologia, o dialogismo, e o enunciado (produto da enunciação)) 
são fundamentais e essenciais à construção do sentido do mesmo. 

Por conta da objetividade, é possível encapsular todos esses fenômenos 
em apenas dois deles: no contexto imediato e no dialogismo. O primeiro diz 
respeito às informações contextuais ligadas à enunciação de cunho pragmá-
tico (BENVENISTE, 1989, p. 81), que envolve, dentre outras, tempo, lugar, 
um ato de um falante individual e um sentido gerado a partir, sobremodo, 
da instância discursiva etc. É através do contexto imediato que determina-
dos enunciados podem ter sentidos diferentes, a depender do momento da 
enunciação. Como exemplo, pode-se citar o enunciado: “Estou limpo”. Em 
um contexto imediato em que a pessoa terminou de tomar banho, esse enun-
ciado vai se referir à higiene pessoal, mas se o mesmo for proferido em outro 
momento, como em um discurso de um deputado que está envolvido em 
corrupção, vai significar a defesa de sua inocência no caso específico. 

Já o segundo, o dialogismo, incorpora o contexto mediato, que diz res-
peito, em especial, ao entorno histórico, à ideologia, ao enunciado concreto, 
ou seja, aponta para a enunciação (ato concreto de uso da linguagem) com 
pendor sócio-histórico, fator constitutivo de toda e qualquer enunciação, uma 
vez que ela é sempre ancorada em momentos históricos, carregando, por 
conseguinte, as suas características. Dessa forma, o enunciado é tentacular, 
voltando-se para enunciados precedentes e consequentes historicamente, con-
figurando a tese bakhtiniana de o enunciado ser uma correia de elos históricos 
da sociedade. (BAKHTIN, 2003) Assim, ele ultrapassa a ficção científica, pro-
posta por meio do clássico paradigma emissor-mensagem-receptor (E-M-R), 
visto que Bakhtin postula um interlocutor responsivo que sempre suscita uma 
resposta, uma concordância, uma discordância, uma contestação, um silêncio 
etc., com a capacidade do interlocutor de proporcionar ativamente uma res-
posta, ou réplica, ao enunciado de quem o interpela. Compreende-se, pois, o 
porquê de a alternância de sujeitos falantes constituir-se um dos traços essen-
ciais do enunciado, característica ausente na oração, [...] “unidade da língua, 
à semelhança da palavra, não tem autor. Ela é de ninguém como a palavra, e 
só funcionando como um enunciado pleno ela se torna expressão da posição 
do falante individual em uma situação concreta de comunicação discursiva”. 
(BAKHTIN, 2003, p. 289) 
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A heterogeneidade é também outro traço da concepção dialógica da 
linguagem, vista como constitutiva do discurso, à medida em que toda pa-
lavra é produzida no meio do “já dito” dos outros discursos. Desse modo, não 
basta observar o momento específico da mesma, mas é preciso retomar discur-
sos já existentes e constituídos historicamente. Nesse caso, menciona-se como 
exemplo, o enunciado: “Lugar de mulher é na cozinha”. Nele, estão materia-
lizados sentidos sobre o que é ser mulher, que foram construídos através da 
história do papel da mulher na sociedade. Tem-se aí a ideologia de determi-
nados grupos sociais de épocas distintas a respeito da mulher; a ideologia 
é fator constitutivo do signo e do sujeito. É a partir dela que também se 
estabelece a coerência; o sentido não é inocente, mas marcado pela ideologia, 
gerada nas esferas sociais em que o sujeito se insere. Um enunciado é sem-
pre marcado pela alteridade, pela heterogeneidade e pela ideologia. A alteri-
dade é o princípio básico de que todo homem social interage e interdepende 
do outro. Segundo Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 34-35), esse prin-
cípio é derivado da Filosofia, mas retomado pela Análise do Discurso para 
“designar o ato de linguagem como um ato de troca entre dois parceiros que 
são, no caso, o sujeito comunicante (eu) e o sujeito interpretante (tu). Eles 
se encontram em uma relação interacional não-simétrica”, ou seja, todos os 
interlocutores têm direito à palavra, podendo, a qualquer momento, iniciar, 
orientar, dirigir e concluir a interação. (MARCUSCHI, 1991)

O signo em Bakhtin (1997, p. 42) é, portanto, ideológico, sendo também 
semiótico, pois, para esse filósofo russo: “Todas estas manifestações verbais es-
tão, por certo, ligadas aos demais tipos de manifestação e de interação de natu-
reza semiótica, à mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc.”

Um texto pode, então, por analogia, ser comparado a um caleidoscópio, 
visto que permite gerar sentidos diferentes, a depender do ângulo de visão 
do sujeito do discurso, do contexto imediato (o local, a situação, o suporte 
textual, a materialidade linguística, a relação entre os interlocutores do dis-
curso etc.), do contexto mediato em que o referido texto se insere (fatores his-
tóricos e culturais que o constituem etc.), da responsividade, da ideologia, da 
história e dos aspectos dialógicos promovidos por ele. Desse modo, tal como 
o caleidoscópio, há uma profusão de sentidos no texto, que são construídos 
não a partir da luz que incide nos espelhos, mas a partir do modo como os fios 
dialógicos, envolvendo questões histórico-ideológicas, se relacionam para es-
tabelecer o sentido. Assim, não há sentido único; há sentidos possíveis.
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Para ilustrar as questões apontadas anteriormente, sugere-se que se ob-
serve a imagem da charge a seguir e uma possível interpretação para a mesma:

Figura 8 (Figura 2) - Crise Econômica 
Fonte: Nanquim (2012)

A partir da leitura da charge Crise Econômica, de Richardson Santos de 
Freitas (ou RIC), publicada pelo Estúdio Nanquim, em março de 2012, atra-
vés do site de propriedade do autor da charge, pode-se perceber a materiali-
zação de um discurso sobre a crise econômica mundial. 

A charge é um gênero híbrido, que congrega tanto a linguagem verbal 
como a visual e por isso pode ser chamada de texto verbo-visual, ou, como 
preferem alguns teóricos, texto multimodal ou ainda linguístico-semiótico. Por 
ter essa característica, tem sido comum a ideia errônea de que, nesse gênero, 
a parte visual do texto é um complemento, quando, em verdade, ela é cons-
titutiva do gênero, não devendo, portanto, ser esquecida no momento de se 
estabelecer uma leitura ou de proceder a uma análise.

Na charge, há dois personagens pertencentes à classe social de prestígio 
econômico. O entendimento de que os personagens são, no mínimo, ricos 
pode ser visto a partir dos elementos visuais, do cenário, da vestimenta deles 
e também do diálogo estabelecido por eles. Assim, observam-se uma mulher 
e um homem elegantemente vestidos, sentados à mesa, próximos de uma 
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janela, que parece pertencer a uma mansão, tendo em vista suas dimensões 
nada singelas. Outrossim, a mesa, as cadeiras bem como os equipamentos 
eletrônicos da Apple, marca de eletrônicos consolidada no mercado interna-
cional e famosa por vender produtos caros, fazem associar os personagens a 
uma vida financeira cheia de regalias.

A crítica operada pelo escritor se estabelece, justamente, no momento 
em que se associam esses elementos visuais à parte verbal da charge, isto é, 
a fala dos personagens mostra, claramente, o posicionamento dos mesmos 
em relação à crise financeira global: a elegante senhora afirma que a tal crise 
“está realmente terrível”, e que pretende ajudar (aí se entende que a supos-
ta pretensão era tentar acabar com a crise), aderindo a hash tag “#fimdare-
cessão!” Ora, nesse momento, é importante que se entendam as condições 
de produção do discurso que se materializa nessa charge: fala-se da crise 
econômico-financeira global e do que ela pode representar não só para as 
economias mundiais, mas também, e sobretudo, do que ela representa para 
a classe social de prestígio. Verifica-se, então, que para a personagem a crise 
terminaria com o fim da recessão, ao que o marido responde: “Já fiz minha 
parte. Para equilibrar nossas finanças demiti ontem 5.000 funcionários!”. 

Observa-se que a preocupação da senhora, na verdade, concentra-se 
não nas condições econômicas da sociedade em si, porém na situação finan-
ceira de sua família, na excessiva redução de gastos a que ela se vê obriga-
da a fazer. Tal pensamento individualista pode ser confirmado na fala do 
marido, o qual acredita ter contribuído para o fim da crise, demitindo 5.000 
funcionários. A ironia e o humor se estabelecem aqui, pelo fato de ele ter 
aumentado a crise e de ele ter tentado preservar seu patrimônio particular. 

Assim, nota-se que a busca pelo fim da recessão nessa família, aparente-
mente constituída por duas pessoas apenas, parece significar a procura pelo 
acúmulo individual de bens, pensamento capitalista que traz à baila um dis-
curso excessivamente individualista e antissocial, desconsiderando os maio-
res problemas advindos da crise: aumento da pobreza e do desemprego, por 
exemplo, o que afeta a massa populacional, que longe de compor a classe abas-
tada, solidifica a classe econômica desprestigiada de trabalhadores honestos. 

Retomando a metáfora do caleidoscópio, que postula o conceito de texto 
em uma visão dialógica, percebe-se que essa charge pode ter diversos sen-
tidos, principalmente relacionados à palavra “crise”, a depender do grupo 
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social a que ela esteja inserida. Desse modo, para um sujeito que pertence à 
classe dominante, crise é ter menos lucros em suas empresas. Demitir funcio-
nários e gastar descontroladamente são formas eficientes de se barrar uma 
adversidade, e tais atitudes funcionam como algo necessário para driblar a 
mesma. Contudo, para um sujeito que pertence a uma classe social mais bai-
xa, crise é estar sem trabalho, sem dinheiro, e, por isso, a ação de demitir 
funcionários somente contribui para agravar a dificuldade e a recessão em 
um país. Ao mesmo tempo, essa charge faz sentido, quando em um deter-
minado país, há momentos de crises que levam a flutuações econômicas e à 
diminuição de crescimento social, sendo, portanto, os aspectos históricos que 
os envolvem de bastante relevância para a criação de sentidos. 

Verifica-se que, nesse texto, materializa-se um discurso que critica a or-
dem social vigente, segundo a qual os ricos cada vez ficam mais ricos e aos 
pobres é reservada uma onda de demissões. Trata-se de um discurso em de-
fesa da igualdade de condições e do fim do individualismo que corrompe as 
grandes corporações, que camuflam famílias milionárias, sedentas de mais 
lucros e desprovidas de grandes preocupações sociais. 

Finalmente, ressalta-se que o vermelho da toalha de mesa e das poltro-
nas dá um ar de opulência e ostentação, que é asseverado pelos trajes dos 
personagens, pelos laptops da Apple e pela dimensão da janela. Todos são 
elementos da linguagem visual que compõem o texto, sem os quais, prova-
velmente, a produção de sentido não seria a mesma. Ratifica-se, aqui, que a 
parte visual do texto não é acrescida à parte verbal, mas se entrelaça a essa 
em uma junção constitutiva do próprio texto. Consoante se nota ao relacio-
nar, integralmente, ambas as partes: elas se completam, se pedem, se unem, 
são inseparáveis, de tal modo que produzem sentidos juntas e materializam, 
também juntas, o discurso sobre as relações sociais em tempos de crise (e em 
grande medida em todo o tempo), segundo o qual a preocupação dos ricos 
restringe-se “ao seu próprio umbigo”, isto é, às suas necessidades, apenas. 

A noção de competência comunicativa

Essas considerações sobre o texto, na acepção dialógica, podem condu-
zir os professores a refletirem sobre a clássica função de que a escola deve 
ater-se ao compromisso de ensinar a ler e a escrever, fincados na tradição 
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formal da linguagem. Essa reflexão parece necessária e pertinente, consi-
derando, em especial, as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), observadas no texto a seguir:

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cogni-
tiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado 
por uma comunidade lingüística, são condições de possibi-
lidade de plena participação social. Pela linguagem os ho-
mens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, 
expressam e defendem pontos de vista, partilham ou cons-
troem visões de mundo, produzem cultura. Assim, um pro-
jeto educativo comprometido com a democratização social e 
cultural atribui a função e a responsabilidade para garantir a 
todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários 
para o exercício da cidadania. (BRASIL, 1998, p. 19)

É óbvio que, para atingir a referida meta dos PCN – “garantir a todos os 
alunos o acesso aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cida-
dania” –, a escola deve transcender a clássica tarefa de ler e escrever que, di-
reta ou indiretamente, traz, em seu bojo, marcas históricas do ensino tradicio-
nal, ora calcado em uma gramática normativa, presa à palavra e a uma escrita 
congelada nos textos literários clássicos, sem referência às efetivas práticas 
comunicativas; ora a uma linguística formal que exclui, das suas análises, o 
texto e os aspectos discursivos da linguagem. 

Para dar conta das metas dos PCN, a escola deve voltar-se não somente 
para a competência linguística – o conhecimento que o falante-ouvinte possui 
de sua língua (CHOMSKY, 1965), centrado na capacidade inerente que os 
seres humanos têm para gerar sentenças a partir de uma competência grama-
tical, mas também para a competência comunicativa, introduzida pelo antro-
pólogo Dell Hymes (1974) na segunda metade do século XX. Segundo esse 
último pesquisador, a competência comunicativa refere-se à “capacidade que 
os indivíduos têm não apenas de codificar e decodificar expressões, mas tam-
bém de usar e interpretar essas expressões de uma maneira interacionalmen-
te satisfatória.” (HYMES, 1974 apud NEVES, 1997, p. 15) E, ainda, acrescenta 
que a competência comunicativa é: 

A capacidade de usar a língua adequadamente em situações 
sociais. Para falar uma língua com sucesso, é necessária uma 
competência estritamente lingüística nessa língua: domínio 
da pronúncia, da gramática e do vocabulário. Mas é preci-
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so mais do que isso: é necessária também uma competência 
sociolingüística – o conhecimento de coisas tais como o modo 
de começar e terminar conversações, como e quando ser edu-
cado e como dirigir-se às pessoas. Além disso, é necessária 
também uma competência estratégica, o conhecimento de como 
organizar um trecho de fala de maneira eficaz, e como perce-
ber e contornar incompreensões e outras dificuldades. (HY-
MES, 1974 apud TRASK, 2004, p. 58, grifo do autor)

Para Canale (1995, p. 63-81), a competência comunicativa, a fim de efeti-
var-se, deve envolver quatro áreas de conhecimento, quais sejam:

– A competência gramatical, que se refere, principalmente, ao conheci-
mento do código verbal, incluindo a sintaxe, a fonologia, a morfolo-
gia, o léxico e o semântico;

– A competência sociolinguística, que diz respeito à combinação de re-
gras socioculturais, regras discursivas e textuais; trata-se do domínio 
de regras que comandam as significações sociais que as sentenças 
podem assumir;

– A competência discursiva, que é a capacidade de organizar textos 
com coesão e coerência, pondo em foco o domínio da combinação 
de formas gramaticais e significados para chegar aos textos escritos e 
falados nos diversos tipos ou gêneros;

– A competência estratégica, que se volta para o domínio de estraté-
gias, compensando situações complicadas, como os colapsos na con-
versação ou contornando situações difíceis na escrita, tais como: pa-
rafrasear-se, organizar os efeitos retóricos, saber usar um dicionário, 
decidir entre várias alternativas concorrentes etc. 

Como se pode observar, a competência comunicativa articula, conco-
mitantemente, o código linguístico, as variantes sociolinguísticas, as habili-
dades estratégicas e as discursivas, o que pressupõe um saber pragmático 
relativo às convenções enunciativas que estão em uso em uma determinada 
comunidade social.

Nas últimas décadas, tem havido discussões acerca do ensino da Lín-
gua Portuguesa no Brasil, as quais dizem respeito ao modo de conceber, 
entre outros elementos, a língua e a gramática. Nesse sentido, Marcuschi 
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(2008, p. 50) questiona: “Quando se ensina língua, o que se ensina?” e “Quan-
do se estuda a língua, o que se estuda?”.

Segundo Saussure (1993, p. 15), “é o ponto de vista que cria o objeto”. Logo, 
para se responder à indagação, proposta por Marcuschi (2008), sobre o ensino 
de língua, alguém deverá, antes de mais nada, entender com que concepção de 
língua se está lidando, uma vez que, de acordo com Batista (1997 apud MAR-
CUSCHI, 2008, p. 50), “aquilo que se ensina não são as próprias coisas (a língua 
ou a história mesma), mas, antes, um conjunto de conhecimentos sobre as coisas 
ou um modo, dentre outros possíveis, de se relacionar com elas”. Em outros 
termos, o ensino de língua é, em grande medida, determinado pela visão que se 
tem da língua, bem como pela relação que se mantém com ela. 

Sabe-se que, quando chega à escola, o estudante já possui sua competência 
linguística, o que o permite se comunicar e interagir em sociedade. Todavia, ele 
não sabe ainda como se comportar linguisticamente em diversas situações de 
comunicação, em especial as que exigem o domínio da norma culta e certo grau 
de formalidade. É por esse motivo que se acredita que o ensino de língua mater-
na se presta à ampliação da competência comunicativa do estudante, como bem 
ressaltam os PCN (BRASIL, 2000), as Orientações Curriculares Nacionais (BRA-
SIL, 2008) e autores como Marcuschi (2008) e Lopes (1984). Vale destacar que o 
conceito de competência comunicativa não se restringe à teoria da comunicação, 
extrapolando-a, portanto. Além disso, tal conceito compreende tantos outros: as 
competências gramatical, sociolinguística, discursiva, textual e estratégica. 

Mas o que é língua? Marcuschi (2008, p. 59) discorre sobre vários dos seus 
conceitos, e registra que a língua deve ser compreendida “como atividade so-
ciointerativa situada [...]”. Acredita-se, assim, que o trabalho com a língua ma-
terna, em sala de aula, deva ter como foco as atividades sócio-histórica, cogniti-
va e sociointerativa (dialógica) situada. De acordo com Marcuschi (2008, p. 60), 
essa visão:

[...] contempla a língua em seu aspecto sistemático, mas ob-
serva-a em seu funcionamento social, cognitivo e histórico, 
predominando a idéia de que o sentido se produz situada-
mente e que a língua é um fenômeno encorpado e não abstra-
to e autônomo. Não ignora a forma sistemática nem deixa de 
observar a regularidade sistemática. 

Como consequência dessa visão de língua, tem-se, por exemplo, que o 
ensino de gramática deve levar em conta aspectos vários, ou seja, relevância, 
funcionalidade, contextualização e pluralidade normativa. 
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É preciso esclarecer, então, que o trabalho com a gramática nas aulas 
de língua deve priorizar, conforme já mencionado anteriormente, os usos da 
língua e a produção de sentidos, a fim de possibilitar ao estudante o maior 
domínio consciente das regras da língua e, consequentemente, a ampliação 
da competência comunicativa. 

Portanto, para dar conta “[...] do projeto educativo comprometido com 
a democratização social e cultural” e “[...] garantir a todos os alunos o acesso 
aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania” (BRASIL, 
1998, p. 19), a escola deve centrar-se, sobremaneira, no ensino da língua com 
ênfase na competência comunicativa, cuja meta é preparar o aluno para bem 
desincumbir-se no processo comunicativo, face à realidade social da língua, 
habilitando-o para interagir socialmente nas suas relações com as outras pes-
soas através dos diferentes gêneros do discurso, realizados tanto por meio da 
escrita como quanto da língua falada. 

Estratégias para o tratamento do texto em sala de aula

Propõem-se algumas atividades de retextualização como uma das estra-
tégias para o tratamento do texto em sala de aula. De acordo com Marcuschi 
(2001), o termo retextualização diz respeito, em especial, à passagem da lín-
gua falada à língua escrita. Porém, apesar do seu enfoque pontual na relação 
fala e escrita, o referido linguista apresenta também várias possibilidades de 
retextualização, a saber:

Exemplo 34

Quadro 1. Possibilidades de retextualização
1. Fala                  → Escrita (entrevista oral              → entrevista impressa)

2. Fala                  → Fala (conferência����                            → tradução simultânea)

3. Escrita             → Fala (conferência                            → exposição oral)
4. Escrita             → Escria (texto escrito                   → resumo escrito)

Fonte: Marcuschi (2001, p. 48)
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Consideram-se todas essas possibilidades exequíveis enquanto ativida-
des a serem desenvolvidas em sala de aula. Contudo, neste trabalho, priori-
zam-se a passagem da fala para a escrita e a passagem da escrita para a escrita. 
Pergunta-se, então: quais as efetivas contribuições que essas atividades podem 
dar ao tratamento do texto em sala de aula? De acordo com a abordagem 
linguístico-discursiva, o professor pode, dentre outras, assumir as seguintes 
posturas teóricas:

– Considerar, inicialmente, as perspectivas para o tratamento da lin-
guagem como um fenômeno social, à medida em que coloca o aluno 
em contato com a língua viva, focalizando-a em suas práticas sociais. 
Assim, desmitifica-se a ideia de que fala e escrita se realizam apenas 
como algo monolítico, sem variação, representadas por um único gê-
nero textual, ou seja, a conversação, para a língua falada; e o texto, no 
padrão culto, para a modalidade escrita. (MARCUSCHI, 2000)

– Reaproximar o ensino de línguas com a realidade dos alunos, sobre-
tudo, quando se trata de gêneros do discurso do seu convívio social 
(os da Internet, os usados pelo discente de um modo geral, inclusive 
a própria conversação no seu processo comunicativo rotineiro etc.).

– Contribuir para a reflexão da competência comunicativa do aluno, 
habilitando-lhe a usar a escrita, formal e informal, nos seus variados 
gêneros textuais. As atividades de retextualização podem gerar no 
aluno melhor domínio da escrita no seu padrão culto.

– Afirmar que qualquer transformação de um texto em outro envolve 
uma atividade cognitiva denominada “compreensão”. (MARCUS-
CHI, 2001, p. 47)

Em linhas gerais, a retextualização38 da fala prototípica (a conversacio-
nal) para a escrita formal acarreta diversas estratégias que abarcam desde 
os processos cognitivos (a compreensão do texto a ser transformado) até os 
processos de natureza linguístico-discursiva. Consoante Marcuschi (2001), 

38 É pertinente registrar que, ao se sugerir essa atividade de retextualização, não se pretendeu esta-
belecer uma oposição entre escrita formal e escrita digital informal. Objetivou-se promover a uti-
lização dos recursos digitais no contexto educacional, colocando o aluno em contato com diversos 
modos de expressar suas ideias, a fim de ele ampliar suas capacidades comunicativas. O professor 
pode também optar por outra atividade que se volte para o processamento do texto digital, desta-
cando as suas características (a escrita digital com suas peculiares em função da fluidez do meio, a 
relação fala e escrita, a construção do sentido e próprio conceito de texto, considerando sobremodo 
a sua face linguístico-semiótica ou multimodal, dentre outros).
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citam-se: estratégia de eliminação, estratégia de inserção, estratégia de rees-
truturação em função da norma culta, tratamento estilístico com seleção de 
novas estruturas sintáticas, dentre outras.

Essas estratégias podem também ser aplicadas à retextualização da es-
crita digital informal para a escrita formal,39 haja vista a escrita de um gênero 
digital informal, como o chat deter traços da oralidade, a exemplo das hesita-
ções, dos marcadores discursivos, das palavras genéricas etc. Para ilustrar o 
processo de retextualização, considere-se o Exemplo 35: 

Exemplo 35

Texto falado - A Civilização Mexicana

Inf. Primeiro eram os olmecas né? daí:: eles... começaram 
onde que é a Cidade do México hoje... começaram a fazer os 
templos aí depois veio os astecas né? Que começaram tudo 
fizeram mais templos fizeram templos mais luxuosos assim 
fizeram tinham mais crenças... religiões essas coisa assim... 
depois vieram os toltecas que deram origem à civilização 
mexicana e toda essa civilização milenar foi construída pelos 
espanhóis que quando chegaram ao México assim é :: de :: 
struíram tudo as pirâmides os templos aí foi o fim da... da 
civilização. Fonte: (FERRONATO, 2012, p. 13) 

O texto, no Exemplo anterior, expressa uma tentativa de representação 
da língua falada40 e apresenta alguns elementos característicos da oralidade 
prototípica, tais como:

– Repetições (“começaram onde” (linha 1), “começaram a fazer” (linha 2), 
“começaram tudo” (linha 2), “fizeram mais templos” (linhas 2-3), “fize-
ram templos mais luxuosos” (linha 3), “assim fizeram” (linha 3) etc.);

– Marcadores discursivos (“né?, daí::” (linha 1), “né?” (linha 2), “aí de-
pois” (linha 2), “depois” (linha 4));

– Alongamento de vogais (“daí::” (linha 1), “México assim é:: 
de::struíram” (linha 5));

– Palavra genérica (“essas coisa assim...” (linha 3));

39 Para um estudo mais acurado, leia Marcuschi (2001).
40 Apesar de se usar frequentemente a transcrição da língua falada para representá-la, ela é limitada 

por eliminar seus traços essenciais, a exemplo dos elementos não verbais de comunicação, isto é, 
meneios da cabeça, gestos, variações prosódicas etc.. 
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– Elementos não lexicalizados (“de::struíram” (linha 5));

– Expressão dêitica (“hoje” (linha 1));

– Hesitações (“hoje...” (linha 1)), “crenças..., assim...” (linha 3), “o fim 
da... da civilização” (linha 6)). 

Para trabalhar com a língua falada, é necessário que o professor esteja 
apto a lidar com textos orais; por exemplo, ele precisa saber que os referidos 
traços não devem ser vistos como erros, porque são elementos constitutivos 
do texto falado, apresentando maior ou menor grau de formalidade, a depen-
der do gênero discursivo em foco. Daí ressalta-se a importância de um aporte 
teórico linguístico-discursivo, capaz de lhe oferecer conhecimentos sólidos 
para o tratamento do texto oral, em sala de aula, como o conceito de língua 
falada, mais uma vez destacado: 

Língua falada é toda produção linguística sonora dialogada ou 
monologada em situação natural, realizada livremente e em 
tempo real, em contextos e situações comunicativas autên-
ticos, formais ou informais, em condições de proximidade 
física, ou por meios eletrônicos, tais como rádio, televisão, te-
lefone e semelhantes. (MARCUSCHI, 2005, p. 71, grifo nosso) 

Marcuschi (2005) enfatiza que a língua falada realiza-se através de gê-
neros textuais, tanto pelo seu modo prototípico, ou seja, o conversacional na 
relação face a face, quanto por gêneros não prototípicos, como entrevistas por 
rádio, conversas telefônicas,41 aulas, monólogos (sermão, palestras) etc. Esses 
gêneros são produções autênticas e naturais, formais ou informais, realizadas 
em tempo real. Ao considerar os gêneros textuais de forma plural, abarcando 
diversos gêneros (bilhetes, cartas pessoais, e-mail, conversação, piadas, textos 
científicos, sermões, dentre outros), Marcuschi (2001) chama atenção para os 
denominados gêneros híbridos – aqueles em que fala e escrita se imbricam en-
tre si. Como exemplo, menciona-se uma aula expositiva de um professor que, 
seguramente, está penetrada tanto pela escrita (o professor lê, escreve) quanto 
pela fala (o professor faz paráfrases dos textos lidos, atende às questões dos 
seus alunos etc.), e os alunos também falam, leem e escrevem o que ouvem e o 
que querem dizer. Ressalta-se, aqui, que a realização fônica ou sonora é uma 

41 Aqui, neste trabalho, não se vai considerar a conversação telefônica um gênero prototípico, visto 
que a mesma exclui os meneios da cabeça (expressões faciais, olhares, movimentos labiais etc), e 
diferentes posturas do sujeito na instância discursiva etc.. 
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condição necessária, mas não suficiente para definir um texto oral. Logo, a 
leitura de um texto escrito em voz alta equivale à língua escrita oralizada. A 
oralização da escrita não equivale à língua falada, não se devendo confundir 
oralização com oralidade.

A proposta teórica de Marcuschi (2001), centrada no contínuo dos gêne-
ros textuais na fala e na escrita, traz contribuições basilares à compreensão de 
uma determinada língua, quais sejam: 

– Refuta a abordagem dicotômica da linguagem, cujas pesquisas con-
finam-se apenas nos gêneros textuais prototípicos de cada modalida-
de, 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 e escrita sejam tratadas a partir do contínuo tipológico de gêne-
ros textuais. Assim, cai totalmente por terra a visão dicotômica da 
relação fala e escrita, que as considerava opostas entre si, situando-as 
em sistemas linguísticos diferentes, o que leva a postular, para am-
bas, a existência de duas gramáticas diversas, sendo uma para a fala 
e outra para a escrita. (MARCUSCHI, 2000) Fala e escrita detêm, exa-
tamente, o mesmo sistema linguístico, embora possuam estratégias 
de processamento textual que lhes são inerentes;

– Considera a língua nas suas práticas sociais, isto é, a linguagem no 
efetivo processo de comunicação. Dessa forma, a língua não é vista 
em si mesma e por ela mesma, voltada apenas para o código linguís-
tico, como pretenderam os estruturalistas, mas sim, dentro de um 
feixe de dados que constituem o fenômeno comunicativo na sua tota-
lidade (contexto imediato e contexto mediato);

– Vê a língua escrita não como a representação ou a imagem da lín-
gua falada. Nesse sentido, há, no mínimo, dois aspectos a serem 
registrados: a escrita não representa a língua falada, porque essa úl-
tima não se atém somente ao código linguístico,42 mas também a ou-
tros elementos, a exemplo dos meneios da cabeça, olhar, franzir das 
sobrancelhas, gesto de espanto, expressão facial etc., além do con-
texto imediato em que ocorre a comunicação, sobretudo. Por outro 

42  É preciso ressaltar que a fala e a escrita não se atêm ao código linguístico, haja vista que ambas, para 
o processamento do sentido, recorrem a estratégias textual-discursivas que envolvem não apenas a 
materialidade linguística, mas também aspectos sócio-históricos.
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lado, considerar a escrita com a função de representar a língua falada 
é reduzi-la à pura transcrição do texto oral, desprezando o seu in-
comensurável valor ligado à história e às culturas da humanidade. 
Essa questão pode ser observada nas seguintes citações: “a escrita era 
um simples instrumento, desprovido de existência autônoma e en-
carregado exclusivamente de fazer uma transposição da língua [...]” 
(BLANCHE-BENVENISTE, 2003, p. 13) e “a escrita seria a fala no 
papel” (OLSON, 1997, p. 20);

– Rejeita a supremacia da escrita sobre a fala ou vice-versa, uma vez 
que a relevância de uma das modalidades é determinada apenas pe-
las práticas sociais; e são as práticas sociais que vão definir o lugar e 
o papel das duas modalidades. Desse modo, a preferência de uma ou 
outra modalidade tem a ver com aspectos determinados dentro de 
uma sociedade;

– Discute e esclarece a questão do planejamento textual, o fato de a lín-
gua falada, na tradição, ser totalmente não planejada e a escrita, pelo 
contrário, ser, por excelência, uma entidade planejada. Marcuschi 
(1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005) mostra que ambas as modalida-
des são essencialmente planejadas. A língua falada, nos seus gêneros 
prototípicos, não possui planejamento prévio, pois seu planejamento 
é localmente realizado e resulta de negociações entre os interlocuto-
res à medida que a conversação se efetiva, sendo, portanto, uma ati-
vidade administrada passo a passo. (OCHS, 1979 apud RODRIGUES, 
1993, p. 20)

Após essas reflexões teóricas, digressões em relação à retextualização, 
volta-se a focalizá-la a partir do Exemplo 36:

Exemplo 36

Texto retextualizado - A Civilização Mexicana 

Os primeiros foram os olmecas, que fizeram suas pirâmides, 
seus templos onde fica a cidade do México; tinham técnicas 
muito atrasadas. Depois os astecas, que tinham templos mais 
luxuosos e tinham técnicas mais aperfeiçoadas. Os últimos 
foram os toltecas, povo que deu origem à atual civilização 
mexicana. Toda essa civilização milenar foi destruída pelos 
espanhóis que invadiram suas terras e acabaram com muito 
do que encontraram. (FERRONATO, 2012, p. 13)
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Como se pode constatar no Exemplo 36, a retextualização do Exemplo 
35 eliminou as marcas características da língua falada prototípica, anterior-
mente explicitadas (as repetições, os marcadores discursivos, o alongamento 
de vogais, as palavras genéricas, os elementos não lexicalizados, a expressão 
dêitica e as hesitações). 

Para o processamento da retextualização, Marcuschi (2001, p. 75) apre-
senta um diagrama, contendo nove operações discursivo-textuais na passa-
gem da língua falada prototípica para a língua escrita, a seguir sumarizadas: 
estratégias de eliminação, introdução de pontuação e paragrafação, retirada 
de repetições, introdução de reconstrução de estruturas incompletas, trata-
mento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas etc.

De início, o professor, com sua metodologia, deve trabalhar o texto base 
a ser retextualizado, de acordo com as seguintes etapas:

– Ponto de partida: o texto base, para a produção da reescrita, deve 
ser lido pelo professor, destacando os elementos do cotexto e as pos-
sibilidades de sentido, bem como o objetivo da atividade proposta. 
Isso significa que ele terá de estar preparado, teoricamente, a fim de 
explicar o texto oral com seus traços essenciais;

– Leitura do texto base por parte dos alunos: é uma atividade essencial 
para que eles conheçam o texto tanto na sua materialidade quanto 
no aspecto da sua compreensão. Primeiramente, antes de qualquer 
atividade de transformação textual, faz-se necessário que se entenda 
o que foi dito no texto base, com a finalidade de que não ocorram 
problemas ligados à sua coerência. A referida compreensão dará ao 
aluno condição exequível para a reescrita do texto, planejando, de 
forma assíncrona (não ocorre simultaneamente), as etapas para a sua 
execução que são elencadas a seguir:

a) passagem do texto falado para o escrito: inicialmente, deve ser 
feita a depuração dos elementos de interação (hesitações, repeti-
ções, redundância e autocorreções);

b) inserção da pontuação e de paragrafação compatível com a es 
crita padrão; 

c) introdução de reconstrução de estruturas incompletas;

d) tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáti-
cas etc.;
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e) substituição de turnos por parágrafos (quando se referir a diálo-
gos, em especial);

f) tratamento estilístico com seleção do léxico e da estrutura sintáti-
ca, em um percurso do menos para o mais formal;

g) texto final: após essas operações, tem-se a versão final da retex-
tualização. O docente deve esclarecer ao aluno que essas ativida-
des de transformação vão ajudá-lo mais ainda à aquisição da pro-
dução escrita no padrão culto, bem como dos diferentes gêneros 
da escrita e da oralidade.

Em se tratando de uma atividade relativamente nova, já que ela não é 
produtiva nos livros didáticos de Língua Portuguesa, sugere-se que os pri-
meiros retextos sejam efetuados no clássico quadro de aula ou por meio de 
data show ou de outros implementos de informática, para realizá-los coletiva-
mente. É claro que os referidos passos da retextualização são sugestões que 
podem ser adaptadas pelo professor, tendo em vista o objetivo da atividade 
e, principalmente, o seu público alvo.

Com o objetivo de complementar as reflexões dos pesquisadores deste 
trabalho, ilustra-se a retextualização da escrita para a escrita, considerando 
um gênero conversacional com uma linguagem menos formal. Para tanto, 
recorre-se aos gêneros digitais, conforme se explicita a seguir:

Trabalhando com gêneros digitais

A terminologia “gêneros digitais” tem sido usada para fazer referência 
aos novos gêneros, surgidos com o advento da Internet e provenientes das 
novas formas de comunicação por ela instauradas. Grande parte dos chama-
dos gêneros digitais nasceu a partir de gêneros tradicionais já existentes, os 
quais sofreram transformações para se adaptarem ao novo suporte em que 
estavam inseridos: a Internet. Assim, gêneros como e-mails, blogs pessoais e 
conversas em chats representam, respectivamente, a transmutação das cartas 
pessoais, dos diários escritos e da conversa entre amigos, mantendo algumas 
características dos gêneros tradicionais, porém inaugurando novas perspec-
tivas que são possibilitadas pelo aparato tecnológico em que se encontram. 
Segundo Marcuschi e Xavier (2004, p. 13):
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Os gêneros emergentes nessa nova tecnologia são relativa-
mente variados, mas a maioria deles tem similaridades em 
outros ambientes, tanto na oralidade como na escrita [...]. Em 
certo sentido, pode-se dizer que, na atual sociedade da informa-
ção, a Internet é uma espécie de protótipo de novas formas de 
comportamento comunicativo.

Dentre as inovações trazidas pelos gêneros digitais, principalmente pe-
los chats, podem-se destacar:

– a linguagem escrita marcada por elementos muito próximos da lín-
gua falada prototípica, como a presença de repetições (não quero não 
→ naum kero naum), a presença de elementos que indicam emoções 
(elementos semióticos diversos que indicam alegria, tristeza, admi-
ração), as abreviações, a tendência à escrita fonética (não → naum ; 
cadê → kd, beijocas → bjoks, beleza → blza , vocês → vcs, risada → 
rsrsrsrs, cabeça → kbeça, casa → kza etc.);

–  a interação em tempo real (síncrona) possibilitada pela escrita, ou 
seja, o diálogo entre dois ou mais enunciadores ocorre online, com 
pouca defasagem entre o envio da mensagem do enunciador A e a 
resposta a essa mensagem dada pelo enunciador B, sendo realizada 
uma conversação, centrada na modalidade escrita, envolvendo dois 
ou mais enunciadores.

Os gêneros digitais já fazem parte da vida cotidiana da maioria dos es-
tudantes e a escola não pode fechar os olhos para tais inovações, uma vez 
que esses gêneros representam novas formas de relação com a leitura e a 
escrita, modificando as tradicionais noções de autoria e colocando por terra 
a visão dicotômica que abrange as modalidades falada e escrita, como se am-
bas fossem, completamente, opostas e houvesse características exclusivas a 
cada uma delas.

Trabalhar com gêneros digitais é trazer para a sala de aula um pouco da 
realidade dos alunos, um pouco de sua rotina, um pouco daquilo que ele faz, 
quando está na Internet. Essa aproximação com o educando possibilita que 
as aulas sejam mais motivadoras e gerem mais interesse entre eles. 

Um bom exemplo de atividade que pode ser desenvolvida a partir do 
uso de gêneros digitais diversos é a retextualização, que já foi explicada an-
teriormente. Nesse caso, o professor deve apresentar o texto a ser retextua-
lizado pelos discentes, pedir que os mesmos leiam-no e que identifiquem as 
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suas características (a linguagem utilizada, a forma ortográfica das palavras, a 
organização dos enunciados etc.). É pertinente solicitar também que os alunos 
indiquem a função do referido gênero e que observem a aproximação que o 
mesmo tem com outros gêneros da fala. Por fim, o docente deve requisitar que 
os alunos retextualizem o texto, transpondo-o para um outro gênero, ressal-
tando a necessidade de adequá-lo, no que tange à linguagem, à sua função etc. 

O exemplo ilustrado a seguir é um trecho de um bate-papo na Inter-
net, feito através de um chat aberto, ou seja, uma sala de bate-papo na qual 
qualquer enunciador digital cria um apelido (nickname) e pode entrar vir-
tualmente na mesma, para conversar com outros enunciadores, utilizando de 
preferência a escrita informal.

Exemplo 37

Bate-papo em sala aberta da UOL

(07:36:33).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: se errar é humano apontar o 
erro é desumano 

(07:36:48) ^Â^njinh@.* fala para .sarah.: xaxaxaxaxaxaxa 

(07:36:58).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: eu dormi com isso na cabeça

(07:37:04).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: tipo só dormi depois disso 
kkkkkkkk

(07:37:09).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: ninguém merece 

(07:37:59) ^Â^njinh@.* fala para .sarah.: exixti algu pur ditlaix dexa flaxe? 

(07:38:07).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: sim 

(07:38:15).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: a razão fere 

(07:38:21).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: pensar dói kkkkkkkk 

(07:38:36) ^Â^njinh@.* fala para .sarah.: nem xabia qui penxar dói 

(07:38:38) ^Â^njinh@.* fala para .sarah.: rxrx 

(07:38:48).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: doi sim 

(07:38:56).sarah. fala para ^Â^njinh@.*: meu professor de latim que  
me disse 

O Exemplo 37 caracteriza-se pela presença dos elementos colocados, 
respectivamente, na seguinte ordem:
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– horário em que o enunciado foi postado na sala de bate-papo 
(07:36:33);

– nicknames ou apelidos dos enunciadores que estão conversando entre 
si: “.sarah.” e “^Â^njinh@.*”;

– enunciado que está servindo como base para o diálogo dos enuncia-
dores: “se errar é humano...”

No trecho acima, destacam-se algumas palavras próprias da linguagem 
do internetês, tais como: xabia (sabia), penxar (pensar), rxrx (em substituição 
a rs, indicando risos) etc. 

A conversação entre as duas enunciadoras é motivada por algumas 
reflexões feitas pelo professor de Latim de Sarah, ao afirmar que: “errar é 
humano, mas apontar o erro é desumano”. A partir daí, inicia-se o diálogo, 
tendo como base, como já foi dito anteriormente, a modalidade escrita.

Ao se deparar com esses gêneros detentores de uma linguagem do “in-
ternetês”, o professor não deve pensar que a mesma representa uma corrup-
ção da “língua”; ao contrário, ele deve encarar tal fato como uma nova forma 
de comunicação, que permite novos usos da escrita em ambientes digitais. 
Utilizar atividades como essas em sala de aula pode ser um trabalho bastante 
enriquecedor, inclusive para a aquisição do português no seu padrão culto.

Texto retextualizado em diálogo

Sarah: Ontem, meu professor de Latim disse algo que me fez refletir 
bastante.

Anjinha: O que ele disse?

Sarah: Ele falou o seguinte: “se errar é humano, apontar o erro é desu-
mano”. Na verdade, ele queria que nós refletíssemos sobre isso.

Anjinha: Existe algo por detrás dessa frase?

Sarah: Acho que sim. Pensando, eu cheguei à conclusão de que a razão 
fere e que pensar não é uma coisa simples. Às vezes pensar dói!

Anjinha: É verdade! Não tinha pensado nisso: pensar dói! 
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A atividade com a retextualização43 pode contribuir para que o aluno 
perceba o quanto a linguagem é variada, isto é, é necessário que ele com-
preenda que a variabilidade é inerente à língua. Assim, quando um indiví-
duo, em suas comunicações virtuais, usa o internetês, está adequando sua 
linguagem a uma situação específica e ao modo de interação empregado 
por todo um grupo. Acredita-se que exercícios com foco na retextualização 
possam fazer com que o discente reflita sobre as características dos gêneros 
utilizados na atividade, e cabe ao professor fazer um amplo debate sobre 
as novas formas de comunicação na Internet (o uso da língua nesse meio, a 
modificação trazida para a interação entre os enunciadores, a criação coletiva 
do texto, dentre outros). O trabalho não deve se esgotar apenas nas questões 
formais que envolvem os diversos gêneros. 

Trabalhando com outros gêneros textuais

Os PCN de Língua Portuguesa (LP) já deixaram clara a importância de 
se trabalhar com os diversos gêneros textuais em sala de aula. Segundo os 
PCN de LP: “todo o texto se organiza dentro de determinado gênero em fun-
ção das intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, os quais geram usos sociais que os determinam”. (BRASIL, 1998, p. 
21) Ao falar sobre gêneros, é oportuno mencionar a enorme contribuição de 
Bakhtin (2003, p. 262), que já concebia a carga sociointerativa da língua, des-
tacando que eles eram “tipos relativamente estáveis de enunciados”, gesta-
dos na prática social, sendo ligados a diversas esferas da atividade humana. 

Conforme Bakhtin (2003, p. 239, grifo do autor),

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) [...]. O enunciado reflete as condições espe-
cíficas e as finalidades de cada uma dessas esferas [esferas da 

43 A proposta de retextualização de Marcuschi (2001), no caso específico do exemplo acima mencio-
nado, da escrita informal para a escrita formal, evidencia a eliminação de certos elementos, quais 
sejam: hesitações, marcadores discursivos, cortes sintáticos, cortes lexicais etc, que faz parte do pró-
prio processo dessa atividade de retextualização. Contudo, isso não significa que esses elementos 
sejam considerados corruptos da língua, formas vazias e retardatárias do discurso, mesmo porque 
eles, a depender do gênero discursivo, a exemplo dos gêneros da língua falada e, em especial, o seu 
prototípico – o conversacional, e os gêneros da escrita (e-mails informais, chats, blogs etc), podem 
exercer funções importantes na organização textual-interativa amarrando o texto no plano cogniti-
vo e também interpessoal. 
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atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e por 
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos 
da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, 
mas também, e sobretudo, por sua construção composicio-
nal. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e cons-
trução composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo 
do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade 
de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado consi-
derado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. 

Destaca-se, nessa citação, a ideia fundamental de que os gêneros não po-
dem ser compreendidos apenas pelo seu caráter formal, pelos seus elementos 
gramaticais, mas sim pela fusão entre três elementos indissociáveis: o estilo, 
o conteúdo temático e a sua construção composicional.

Apesar de toda essa teorização acerca dos gêneros como tipos de enun-
ciados relativamente estáveis e da insistência dos PCN em se trabalhar com 
diversos gêneros textuais, as atividades nas escolas, às vezes, ficam reduzi-
das a alguns gêneros considerados de maior prestígio (conto, romance, poe-
mas etc.) e também aos tipos textuais44 (narração, descrição, argumentação). 
Gêneros , como charges e tirinhas, ainda pouco utilizados nas aulas, quando 
são trazidos, são mal explorados, pois a partir deles são propostas atividades 
que visam mais à extração de conteúdos explícitos do que o trabalho com os 
implícitos e os não ditos. 

Os gêneros charge e tirinha são muito atrativos, visto que representam 
a união de diferentes semioses: enunciados escritos e imagens, constituindo 
um todo de sentido, ou seja, um enunciado concreto. Além disso, por serem 
gêneros que ilustram fatos da vida cotidiana para criticá-los, como fazem 
as charges, ou, no caso das tirinhas, para reelaborá-los através da produção 
de histórias, é comum o uso de enunciados ambíguos, da remissão a outros 
textos já ditos e ancorados na memória dos leitores. As charges e as tirinhas 

44 Os gêneros textuais, como se sabe, dizem respeito aos textos materializados, isto é, aos textos com 
os quais lidamos diariamente nas mais variadas esferas da atividade humana. Os tipos textuais, por 
outro lados, dizem respeito há sequências linguísticas que, em geral, compõem os gêneros. Além 
de serem em número limitado (argumentação, injunção, descrição, exposição e narração) – dife-
rentemente dos gêneros que são, por assim dizer, ilimitados, haja vista que novos gêneros podem 
surgir em função das necessidades humanas – os tipos textuais caracterizam-se por sua natureza 
linguística enquanto os gêneros caracterizam-se pelos propósitos sócio-comunicativos. Outrossim, 
é comum que em um gênero ocorram variados tipos textuais, ainda que haja a predominância de 
um deles. 
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são bastante semelhantes quanto ao seu conteúdo composicional: possuem 
enunciados curtos e um imbricamento entre o verbal e o não verbal. Nesses 
gêneros, há, frequentemente, o uso de implícitos e o jogo de palavras a par-
tir da ambiguidade, para gerar o riso, no caso das charges; enquanto que, 
nas tirinhas, existem enunciados do tipo narrativo e descritivo, e em ambos 
verifica-se a constante recorrência a outros textos, em um belo jogo intertex-
tual. Com relação ao conteúdo temático das mesmas, há uma grande flexibi-
lização, apesar de, nas charges, serem observados mais temas que se ligam à 
crítica política.

Como já se mencionou anteriormente, o texto deve ser comparado a um 
caleidoscópio, em que se processa uma multiplicidade de leituras possíveis. 
Nesse sentido, nada melhor do que utilizar os gêneros charge e tirinha, para 
trazer à tona toda essa gama de sentidos e leituras que podem ser atribuídos 
a um texto. O professor pode explorar, nesses gêneros, juntamente com os 
alunos, a relação entre ditos e não ditos, os implícitos que os constituem, os 
diversos sentidos possibilitados nos mesmos, além de ressaltar como os ele-
mentos semióticos auxiliam na geração de sentidos para o texto. Deve mos-
trar que o texto não se reduz à frase e que o mesmo não tem um sentido pron-
to, mas que esse é sempre moldado por um contexto e por fios ideológicos. 
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Com a análise realizada, foi possível perceber que, nas quatro séries 
da Coleção Projeto Araribá (2006), há uma tentativa de mudanças significa-
tivas face às contribuições oriundas da linguística, em especial dos estudos 
linguístico-discursivos. No que tange às questões de interpretação textual, os 
percentuais obtidos para as perguntas de cópia e de inferenciação, respectiva-
mente 22% e 40%, quando comparados com uma pesquisa semelhante feita 
por Marcuschi (2000), que denotava um predomínio impressionante (70%) de 
questões fundadas exclusivamente no texto enquanto código linguístico, reve-
lam essa marcha de mudança, haja vista existir uma grande predominância de 
questões que valorizam a compreensão como um processo inferencial, consi-
derando o texto como um evento processual, tanto oral como escrito em prá-
ticas sociais. (MARCUSCHI, 2000) Entretanto, não se pode deixar de registrar 
que as questões de copiação ainda permanecem de forma significativa, em 
detrimento de uma maior incidência de atividades de compreensão textual.

Contudo, mesmo com esses resultados parcialmente motivadores, ob-
servou-se, por outro lado, um descompasso entre o aporte teórico da coleção 
em análise, constatado no seu livro Guia do Professor e em certos exercícios 
de compreensão textual. No Guia do Professor, os seus princípios norteadores 
alicerçam-se nas abordagens linguístico-discursivas, porém, quando se se de-
bruçam em certas atividades de compreensão textual, presenciam-se marcas 
acentuadas de um ensino eminentemente formal. Dentre essas incongruên-
cias, destacam-se: 
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– O fato de apesar de afirmarem que a língua vai ser tratada a partir de 
uma visão interativa, na qual convergem processos sócio-históricos 
e culturais, os livros parecem considerá-la como código linguístico. 
Isso pôde ser verificado, principalmente, pela estruturação da cole-
ção que, em todas as quatro séries, possui as seções clássicas – Estudo 
do Texto e Estudo da Língua. Dicotomizar texto e língua é, de fato, um 
procedimento formal; é vê-los apartados entre si, como se língua e 
texto pudessem ser vistos isoladamente um do outro, entendidos por 
esses manuais de forma distinta, como se o texto não fizesse parte da 
língua ou, ainda, como se os elementos linguísticos não contemplas-
sem o texto. Tal noção parece se aproximar, novamente, das teorias 
da Linguística Formal, que compreendem a língua como um sistema 
fechado em si mesmo, centrado na morfologia e na sintaxe, e não co-
gitavam a possibilidade de estudo e análise de textos como unidades 
processuais geradoras de sentido; 

– Outra questão de relevância a ser registrada é a noção de texto que 
também parece estar presa às teorias formais da língua. Em vários 
exercícios propostos nos livros, percebe-se que o texto é ainda conce-
bido como um conjunto de frases, pois quando se tem, por exemplo, 
o gênero discursivo propaganda, que se constitui em sua maioria do 
código verbal e de imagens, figuras, desenhos, os livros segmentam 
o texto – enquanto entidade verbal – dos elementos semióticos (ima-
gens, figuras, desenhos etc.), assumindo uma posição de que o texto 
deve necessariamente ser realizado pelo código linguístico, apenas;

– Além disso, a coleção, no seu Guia do Professor (2006, p. 11), como já 
se assinalou anteriormente, assevera: “Ainda que haja, nas mais di-
versas seções, muitos momentos em que os alunos sejam colocados 
em situação de expressão oral, há dentro do estudo do texto uma se-
ção especial dedicada à oralidade”. Apesar dessa assertiva, inexistem, 
nessa coleção em estudo, trabalhos que contemplem a oralidade.

Essas incongruências evidenciam que, embora queiram implementar 
avanços linguístico-discursivos, quanto ao tratamento da compreensão tex-
tual, os livros ainda se alicerçam no formalismo linguístico, demonstrando, 
no fundo, que não conseguem se desvencilhar inteiramente das “velhas for-
mas de estudar o texto”. (CASTILHO, 2004) Atravessa-se um momento espe-

O_Texto_no_livro_didatico_Reflexoes_e_sugestoes.indd   176 6/2/2015   10:10:52



Considerações finais 177

cial em que convivem “velhas” e “novas” práticas no espaço da aula voltada 
para o tratamento do texto em sua essência. Isso denota que o Governo deve 
investir, de modo significativo, na formação continuada dos professores, 
bem como na sua valorização como formadores de massa crítica para forta-
lecimento do sistema educativo. Para tanto, deve oferecer aos docentes um 
salário digno e que lhes possibilite viver no seu dia a dia, dedicando-se, intei-
ramente, à nobre missão de gerar conhecimentos, tendo verba para a compra 
de livros e demais materiais didáticos indispensáveis ao bom desempenho 
do exercício pedagógico e à participação efetiva em trabalhos de pesquisa.
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