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RESUMO

A responsabilidade pelos elevados e persistentes índices de insucesso 
verificados no nosso sistema educacional tem sido, sistematicamente, atribuída à 
má formação do professor e/ou às carências sociais, econômicas e até cognitivas
do aluno. Esses diagnósticos têm negligenciado a importância de um elemento 
que, no caso da escola brasileira, constitui não apenas um importantíssimo, mas, 
freqüentemente, o único instrumento de (in)formação para alunos e professores: o
livro didático.  Além disso, estudos relativos à textualidade desses manuais são 
ainda escassos entre nós, principalmente nas áreas de disciplinas introduzidas 
após a alfabetização, como a Geografia. Daí uma das razões desta investigação. 

Motivados por experiências pessoais e embasados em autores que nos 
fazem refletir sobre a textualidade do livro didático, resolvemos tomá-lo como 
objeto da nossa tese de doutorado.  E, dentre os vários aspectos envolvidos nas 
questões da textualidade, elegemos os enunciados metadiscursivos, por 
considerar que constituem um dos pilares de sustentação da arquitetura textual.
Ao usá-los para comentar o seu próprio  discurso, o autor dialoga com o leitor e 
orienta-o com relação a aspectos estruturais e discursivos tais como: 
planejamento discursivo, progressividade temática,  especificações
terminológicas, e sobre a presença  do OUTRO no seu texto.  Favorece, assim, a 
textualidade e promove uma compreensão ativa e responsiva.

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritivo-analítica, na qual
procuramos identificar, em materiais extraídos dos três livros de Geografia mais 
adotados na 5ª série de cinqüenta escolas públicas e privadas da área 
metropolitana do Grande Recife, as ocorrências quantitativa e qualitativa das
seguinte oito  categorias  metadiscursivas, cujas funções colaboram mais
diretamente para a estruturação da arquitetura textual:  objetivo geral, previsão, 
revisão, retomada, glosa sobre o código, indicação para ilustração, marcador 
ilocucionário e narrador. 

Os resultados demonstram que apenas as glosas sobre o código (37,25%) 
estão presentes de forma sistemática e diversificada no corpus analisado.  As 
revisões  (17,64%)  e previsões (15,68%) têm uma incidência média e parecem 
revelar  uma co-variação com os tipos de argumentação indutiva e dedutiva, 
respectivamente.  Em seguida estão as retomadas (9,80%), que, aparentemente,
são mais favorecidas pela argumentação dedutiva.  Diante do elevado número de 
textos visuais presentes no corpus, a categoria indicação para ilustração constitui 
o tipo de enunciado metadiscursivo mais sub-utilizado (9,80%).  Assim, textos 
lineares e visuais correm paralela e independentemente. Finalmente, as
categorias: narrador (3,92%), objetivo geral (2,94%) e marcador ilocucionário
(2,94%), com os mais baixos índices,   revelam-se, praticamente ausentes, a 
despeito da sua alta incidência e significativa importância para a textualidade de 
textos de natureza científica.

É possível que os baixos índices de enunciados metadiscursivos
registrados nesta pesquisa estejam associados à ausência de traços particulares
que possam configurar no corpus um determinado  gênero textual de modo mais 
específico.

Palavras-Chave: livro didático; textualidade; metadiscurso.
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RESUMEN

La responsabilidad por los elevados y persistentes índices de ausencia de 
éxito verificados en nuestro sistema educativo ha sido, sistematicamente,
atribuida a la mala formación del profesor y/o a las carencias sociales,
económicas e incluso cognitivas del alumno. Esos diagnósticos han negligenciado
la importancia de un elemento que, en el caso de la escuela brasileña, constituye 
no sólo un importantísimo, sino también, frecuentemente, el único instrumento de 
(in)formación para alumnos y profesores: el libro didáctico. Además, estudios
relativos a la textualidad de esos manuales son aún escasos entre nosotros, 
principalmente en las áreas de disciplinas complementarias como la Geografía. 
Aquí reside una de las razones de esta investigación. 

Motivados por experiencias personales y embasados em autores que nos
hacen reflexionar sobre la textualidad del libro didáctico, resolvimos adoptarlo 
como objeto de nuestra tesis de doctorado. Y, de entre los varios aspectos 
implicados en las cuestiones de la textualidad, escogimos los enunciados
metadiscursivos, por considerar que constituyen uno de los pilares de 
sustentación de la arquitectura textual. Al utilizarlos para comentar su propio
discurso, el autor dialoga con el lector y le orienta en relaçión a aspectos 
estructurales y discursivos tales como: planificación discursiva, progresividad 
temática, especificaciones terminológicas, y la presencia del otro en su texto.
Favorece, así, la textualidad y promueve una comprensión activa y responsiva. 

Se trata de una investigación de naturaleza analiticodescriptiva, en la cual 
buscamos identificar, en materiales extraídos de los tres libros de Geografía más 
utilizados en el quinto curso de cincuenta escuelas públicas y privadas de la
Región Metropolitana de Recife, las ocurrencias cuantitativas y cualitativas de las
siguientes ocho categorias metadiscursivas, cuyas funciones colaboran más 
directamente para la estructuración de la arquitetura textual: objetivo general,
previsión, revisión, retomada, glosa sobre el código, indicación para ilustración, 
marcador ilocucionario y narrador. 

Los resultados demuestran que apenas la glosas sobre el código (37,25%)
están presentes de forma sistemática y diversificada en el corpus analizado. Las
revisiones (17,64%) y previsones (15,68%) tienen una incidencia mediana y
parecen revelar una co-variación con los tipos de argumentación inductiva y 
deductiva, respectivamente. A continuación, se hallan las retomadas (9,80%), 
que, aparentemente, son más favorecidas por la argumentación deductiva. Frente 
al elevado número de textos visuales presentes en el corpus, la categoria 
indicación para ilustración constituye el tipo de enunciado metadiscursivo más
subutilizado (9,80%). Así, textos lineares y visuales andan paralela e 
independientemente. Finalmente, las categorias: narrador (3,92%), objetivo 
general (2,94%) y marcador ilocucionario (2,94%), con los índices más bajos, se 
revelan, prácticamente ausentes a pesar de su gran incidencia y significativa 
importancia para la textualidad de textos de naturaleza científica. 

Es posible que los bajos índices de enunciados metadiscursivos
registrados en esta investigación estén asociados a la ausencia de trazos 
particulares que puedan configurar en el corpus un determinado género textual de 
modo más específico. 

Palabras clave: libro didático; textualidad; metadiscurso 
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ABSTRACT

Traditionally the responsibility for persistently elevated rates of failure in the 
educational system have been attributed to the inadequate preparation of the 
teacher and/or the economic, social and even cognitive deficiencies of the student.
These diagnoses ignore an essential element, which, in the case of Brazilian 
schools, is not only extremely important but often the only source of (in) formation 
for both student and teacher: the course book.   Moreover, there are very few 
studies relating to the texts of these books, particularly in the areas of the non- 
basic disciplines, such as Geography.  This problem is one of the reasons that has 
given rise to the present research project. 

Motivated by personal experience and based on authors who have helped 
us reflect on the textuality of the course book, we decided to make this the subject 
of our doctoral thesis.  Among the diverse aspects involved in the question of
textuality, we focussed on the metadiscourse, understanding it to constitute one of 
the principal pillars of the architecture of the text.    In using metadiscourse to 
comment on his own discourse, the author dialogues with the reader and provides
orientation related to structural and discursive aspects such as: discourse 
planning, thematic progression, specific terminologies, and the presence of the 
other in the text.  Textuality thus is enhanced and an active and responsive
understanding is promoted.

We employed a descriptive/analytical study, seeking to identify, in material 
taken from the  three geography books which have been mostly chosen for use in 
the 5th grade in fifty public and private schools in the metropolitan area of Greater 
Recife, the quantitative  and qualitative  occurrences of the following eight
metadiscursive categories, whose functions directly support the structure of the 
textual architecture: general goal, preview, review, revision,   code gloss,
illustration instruction, illocutionary marker and narrator. 

The results showed that only the code glosses (37,25%) were present in a 
diversified and systematic way in the texts analysed.  Reviews (17.64%) and 
previews (15.68%) occur at an average rate and seem to show a co-variation with 
inductive and deductive argument, respectively.  Following these are the revisions
(9.80%) which apparently are used more for deductive argument.  Given the high 
number of visual texts presented in the work, the category of illustration instruction 
was the least used (9.80%).  Linear and visual texts run parrell and independently. 
Finally, the categories of narrator (3.92%), general goal (2.94%) and illocutionary 
marker (2.94%), with very low incidences of occurrence, seem to be practically
absent despite their high occurrence and significance in texts of a scientific nature. 

It could be that the low incidence of metadiscourse instructions found in this
research is associated with the absence of particular traits which give the corpus a 
determined textual genre in a more specific way. 

Key words: textbook; textuality; metadiscourse 
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INTRODUÇÃO

 “Uma coisa é ter direito à escola, 
outra, é ter direito à educação”

Pablo Gentili

De acordo com os dados do censo 2000, referentes aos anos 90, divulgados

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a universalização da 

escola é realmente um fato a ser comemorado.  Se na década de 80 os índices

de escolaridade básica não ultrapassaram os 80%, os novos dados dão conta de 

que o percentual médio de crianças em idade escolar, matriculadas no ensino 

fundamental é de 94,9%, sendo que em nenhum dos mais de 5.500 municípios

brasileiros este índice é inferior a 90%.  Isto, sem dúvida, revela não apenas um 

maior empenho do poder público em favor da educação básica, mas, sobretudo, 

uma maior compreensão a respeito do valor da escola por parte da população 

economicamente desfavorecida, que agora prefere mandar seus filhos para a 

escola a tê-los ajudando no sustento da família, como costumava ocorrer.

Evidentemente, em parte, essa decisão se deve à implantação de programas 

como o Bolsa Escola.  Entretanto, se considerarmos que tais programas estão 

longe de contemplar um percentual tão elevado de famílias carentes que mantêm

seus filhos na escola, há de se entender que existe entre essas famílias uma 

maior compreensão sobre a importância da escolaridade. 

Porém, como salienta o professor Pablo Gentili, pesquisador do Laboratório

de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de janeiro (UERJ), “uma

coisa é ter acesso à escola, outra é ter direito à educação “ (Informandes nº 111,

set. 2002:11). 

Pesquisa do próprio Ministério da Educação e Cultura (INEP/MEC 2002,out) 

revela que de cada 100 crianças ingressas no ensino fundamental – 1ª. a 8ª. série 

-  41% não chega a matricular-se no ensino médio.
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Dados do IBGE demonstram que a média de escolaridade da população 

brasileira economicamente ativa é de 6,7 anos. Ou seja, sequer conclui o ensino 

fundamental, constitucionalmente obrigatório.  Isso em um panorama em que o 

mercado de trabalho exige níveis de escolaridade cada vez mais altos, inclusive 

pós-graduação.

Além disso, mesmo entre os que conseguem freqüentar o ensino 

fundamental, a maioria apresenta desempenho insatisfatório. Pesquisa realizada 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2001), com o 

objetivo de mapear habilidades de leitura de alunos da 4ª série do ensino 

fundamental constatou os seguintes indicadores: 

0,4 % demonstrou desempenho avançado, considerado além do 

esperado para a idade, 

4,4 % revelou um nível de proficiência adequado para a idade, com bom 

nível de compreensão, 

36,2 % foi considerado de nível intermediário, porém, aquém do ideal, 

36,8 % teve um desempenho crítico, limitando-se a entender frases 

simples, e 

22,2 % foi avaliado como muito crítico, não tendo apresentado 

habilidades necessárias para a leitura. 

Os dados acima dão conta de que pelo menos 59% da população 

investigada apresentou níveis bastante precários de proficiência em leitura. Esses 

resultados estão dispostos no gráfico 1, a seguir:
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Gráfico 1 

Outro problema grave é a defasagem série/idade.  Dados de 2001,

divulgados pelo MEC, com base no censo 2000, constatam que 39% dos alunos

do ensino fundamental e 53,3% do ensino médio estão fora da faixa etária.  No 

Nordeste, onde esta questão apresenta maior gravidade, 85% dos estudantes 

com 14 anos, que já deveriam estar terminando o ensino fundamental, ainda se 

arrastam pelo caminho, em sucessivas reprovações.  E, a despeito do expressivo 

aumento da população ingressa no ensino médio, verificado na última década, -

superior a 90% - apenas 25% é constituída de jovens na faixa etária adequada, 

ou seja, entre 15 e 17 anos. (PCN – Ensino Médio, 2002:16).  Conforme dados da 

revista Nova Escola (10/2003) o Brasil tem cerca de 27,5 milhões de habitantes

entre 07 e 14 anos, mas o Censo Escolar 2003  registra 34,7 milhões de 

matrículas no ensino fundamental.  A diferença - 7,2 milhões – é formada por 

jovens acima dos 15 anos que estudam em séries não compatíveis com a sua 

idade. Ainda segundo a revista, a principal causa para essa situação são os altos 

índices de repetência, os quais, como se sabe, acabam contribuindo para 

aumentar a evasão escolar.  O gráfico 2, abaixo, mostra dados da distorção

idade–série, distribuídos por estado e  série: 
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Gráfico 2 

Note-se que os dados citados se referem a uma população considerada 

alfabetizada ou em fase de alfabetização.  Porém, ainda segundo o IBGE, temos 

15 milhões de analfabetos, os quais, somados a um contingente de 33 milhões de 

analfabetos funcionais, isto é, indivíduos que não conseguiram concluir as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, representam uma população de 48 

milhões de analfabetos ou semi-analfabetos.   Com isso, o país continua com uma 

das piores taxas de analfabetismo da América Latina.  Dados do censo 

demográfico 2000 mostram que nas regiões norte e nordeste esses índices

compreendem mais de 50% da população, conforme mostra o gráfico 3, a seguir:
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Gráfico 3 

E o que é pior, os índices de insucesso escolar têm se mostrado 

impiedosamente resistentes.    Em 1981, em nossa dissertação de mestrado, 

citamos o então Ministro da Educação, Rubem Ludwig, para quem “a educação 

básica representava uma área de cor cinza no nosso sistema educacional, a 

exigir esforços já definidos como meta prioritária do governo” (Rede Globo de 

Televisão, Programa Globo Repórter 13/03/81).  Passados mais de 20 anos, e já 

adentrando um novo século / milênio, as manchetes do jornal Diário de 

Pernambuco (23/04/2003: A8) nos informam que “Ministério vê tragédia no ensino 

básico”.  E, ao comentar os dados da pesquisa: “Qualidade da Educação: uma 

nova leitura do desempenho dos estudantes sobre o ensino básico”, o  então 

ministro, Cristovam Buarque,  anuncia novas metas a serem perseguidas.

A pesquisa acrescenta os seguintes dados: 96% a 98% dos sujeitos que

apresentaram desempenho muito crítico são alunos da rede pública e, 

dependendo da série, 58% a 84% dessa população está fora da idade adequada 

para a série que cursa, sendo que os piores resultados foram, mais uma vez, 

registrados na região nordeste. 
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Avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA,2000) 

nossos representantes ocuparam o último lugar entre os 32 países participantes, 

atingindo apenas o nível mais elementar de proficiência em leitura, como mostra o 

gráfico 4, abaixo:

Gráfico 4 

Os resultados demonstrados no gráfico acima merecem, entretanto, algumas 

reflexões. Primeiro, os países patrocinadores do PISA não experimentam o 

problema de defasagem idade/série.  Isso significa que praticamente todos os

seus alunos na faixa etária tomada como parâmetro de avaliação (15 anos) já 

cursavam o ensino médio, enquanto mais de 50% da amostra brasileira ainda não 

tinha terminado o ensino fundamental.  Segundo, considerando-se apenas os 

estudantes sem essa defasagem, passamos para o nível 2 em uma escala de 1 a 

5 na avaliação de compreensão de leitura.  Na opinião de Castro (2001:80) “são
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resultados sofríveis, mas não humilhantes”, se considerarmos que nenhum dos

países testados ultrapassou o nível 3.  Isto nos permite  admitir que o problema 

não está no aluno, mas em uma conjuntura socio-econômica que se reflete no 

sistema educacional. 

Há ainda a se considerar que o PISA não contempla as especificidades 

culturais, seja com relação aos conteúdos testados, seja quanto aos instrumentos

de avaliação e tarefas propostas. 

Com certeza, se devidamente preparados, os nossos alunos seriam 

capazes de atingir desempenhos menos sofríveis.  Infelizmente, como observado

por Castro (2001:79) em termos de educação, “o que ganhamos em quantidade,

perdemos em qualidade”. 

Pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação,

Ciência e Cultura (UNESCO, 2003) realizada com estudantes de 41 países na 

faixa de 15 anos revelou que os brasileiros ocuparam a 37ª posição em atividades

de leitura. E, levando-se em conta as três áreas pesquisadas – matemática, 

ciência e leitura – descemos para o 40º lugar, na frente apenas do Peru.  Esses

dados fazem parte da pesquisa  Literacy Skills for the World of Tomorrow

(Letramento para o mundo de amanhã), produzida pela UNESCO e OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

(FOLHAONLINE, 01/07/2003).  Na verdade, trata-se de uma replicação do PISA, 

com ênfase na área de ciência, o que nos permite atribuir as mesmas reflexões 

mencionadas acima. 

Estes altos e persistentes índices de insucesso escolar, verificados no 

ensino brasileiro, têm sido sistematicamente atribuídos às deficiências na 

formação do professor e/ou às carências do próprio aluno.  Em uma matéria sobre 

o desastroso desempenho dos nossos estudantes no PISA, a revista Época 

(10/12/2001: 48)  abre o texto com o seguinte subtítulo: “Desempenho sofrível de

estudantes brasileiros mostra que o nó da qualidade de ensino está no professor”.

E, não seria difícil encontrar exemplos de avaliações em que o aluno,  com toda a 

sua carga de carências econômicas, sociais e até mesmo cognitivas, seja 

apontado como o nó da questão. Porém, isso remete à polêmica discussão entre 
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os conceitos de diferença e deficiência, respectivamente associados aos 

trabalhos de Labov e Bernstein nos anos 60 e 70, o que foge aos interesses deste 

trabalho.

Naturalmente, como agentes do processo ensino-aprendizagem, professor e 

aluno constituem peças fundamentais para o sucesso da escolarização.  Um 

professor mal formado e mal remunerado não estará apto nem motivado a 

desenvolver práticas pedagógicas produtivas.  Por outro lado, nenhum professor e 

nenhuma metodologia serão capazes de suprir as carências de uma população 

socialmente excluída e, conseqüentemente, desestimulada para a aprendizagem. 

A propósito, outro fator por vezes mencionado como responsável pelo 

insucesso dos nossos alunos diz respeito às questões metodológicas. Porém, se 

considerarmos as inúmeras inovações já experimentadas ao longo dos anos, sem 

que tenham acarretado mudanças significativas, fica evidente que, embora não se 

devam desprezar novos conhecimentos, a mudança de método, em si, mesmo 

que muito bem embasada em avanços científicos, não tem contribuído muito para 

a melhoria do problema. Como bem colocado nos PCNs para o 1º e 2º ciclos do 

ensino fundamental (1997: 21): 

“Não são os avanços científicos por si mesmos que produzem as 
mudanças no ensino. As transformações educacionais realmente
significativas têm suas fontes, em primeiro lugar, na mudança das
finalidades da educação, isto é, acontecem quando a escola precisa
responder a novas exigências da sociedade.  E, em segundo lugar, na
transformação do perfil social e cultural do alunado”.

Neste sentido, estamos vivendo um momento muito difícil, mas ao mesmo 

tempo especialmente importante para o sistema educacional brasileiro, uma vez

que nos defrontamos hoje com duas fontes de transformação: por um lado o 

crescente desenvolvimento tecnológico e a conseqüente revolução nos meios de 

comunicação e no volume de informação; por outro, a significativa ampliação de 

uma população escolar composta por filhos do analfabetismo, que hoje tem 

garantia de acesso, mas não de sucesso escolar. Tal situação exige mudanças 

significativas quanto aos objetivos, instrumentos e práticas pedagógicas da 

escola, em resposta às novas demandas da sociedade e ao perfil do novo 

alunado.



20

Neste trabalho, queremos salientar que os diagnósticos a respeito do 

insucesso do nosso sistema educacional têm desconsiderado o fato de que entre 

os personagens – professor/ aluno - desse evento comunicativo constituído pela

prática pedagógica e mediado pelo uso de diferentes metodologias, encontra-se 

um instrumento fundamental para o seu funcionamento: o livro didático.  Como

ressalta o Guia do Livro Didático (1999, p: 9) “no caso da escola brasileira {o livro} 

é ainda o instrumento principal e mais utilizado”.  Pensamento que é 

enfaticamente endossado no PCN de Geografia para o 1º e 2º ciclos do ensino 

fundamental (1997:115), ao se afirmar que “ independentemente da perspectiva 

geográfica, a maneira mais comum de ensinar a Geografia tem sido pelo discurso

do professor ou pelo livro didático” Observação que se repete ipsis litteris no 

volume do PCN de Geografia para o 3º e 4º ciclos (1998:29).  E se, como sugere 

o senso comum (já que não dispomos de estatísticas confiáveis), estamos de fato 

formando mal os nossos professores, a nosso ver, este seria mais um motivo para

nos preocuparmos com os livros didáticos.  Pois, nesse cenário de pouca 

competência profissional por parte do professor e tantas carências da parte do 

corpo discente, com certeza o livro didático deixa de ser apenas um dos possíveis 

recursos pedagógicos, para ser o único instrumento de (in)formação tanto para o 

aluno como para o professor, com base no qual se desenvolve a maior parte da 

prática pedagógica.

Infelizmente, porém, sabemos que o entusiasmo das nossas crianças pelo 

livro didático não se prolonga muito além do momento em que o recebem.  Com 

efeito,  tão logo começam a ter que  lidar com conteúdos tão áridos e distantes da 

sua realidade, desaparece  o encanto pela leitura. 

Em entrevistas informais com alunos do ensino fundamental (crianças e 

adultos), Perini (1991:81) constatou esse desinteresse pela leitura através de 

respostas do tipo “a leitura não é para mim”,  “não gosto de ler”.    Reações que,

na opinião do autor, são “racionalizações, substitutos da conclusão insuportável : 

não sei ler”.  Perini acrescenta ainda que a responsabilidade pelo ensino da 

leitura não cabe apenas ao professor de Língua Portuguesa, mas também aos

professores das demais disciplinas e especialmente aos autores de livros 

didáticos.  Porém, desafortunadamente, e ao contrário do que tem ocorrido em 
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outros países, a preocupação com o livro didático e, principalmente, a  relação 
desse instrumento com os desastrosos indicadores de desempenho
verificados no nosso sistema educacional não têm recebido a devida 
atenção. Além do trabalho pioneiro do professor Perini (1991), são ainda muito 

poucos os trabalhos diretamente centrados na relação entre livros didáticos e 

sucesso escolar, especialmente com relação às  disciplinas introduzidas após a 

alfabetização  como é o caso da Geografia.   Tanto assim que a grande maioria 

dos trabalhos com livros didáticos realizados por especialistas das áreas de 

línguas têm focalizado a análise de manuais de língua materna ou estrangeira.  E,

só a partir de 1998 o MEC resolveu publicar regularmente o Guia do Livro 

Didático, contemplando todas as disciplinas obrigatórias do ensino fundamental.

É, pois, diante do panorama descrito e com base em experiências pessoais

quanto ao uso do livro didático, em especial com manuais de Geografia e 

Ciências, que resolvemos tomar este instrumento como objeto de análise na 

nossa tese de doutorado, a qual está constituída dos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: apresentamos o Problema, Hipótese de Trabalho, Objetivos e os 

Procedimentos Metodológicos. 

Capítulo 2: expomos os Pressupostos Teóricos relativos ao aspecto 

discursivo analisado, a saber: metadiscursividade. 

Capítulo 3: procedemos à análise do corpus, seguida das nossas 

considerações finais, de caráter geral e propositivo, além da discussão sobre os 

resultados.

Esperamos que este trabalho possa oferecer alguns subsídios para uma

reflexão por parte dos especialistas da área, professores  e criadores de materiais

didáticos de Geografia.



PROBLEMA, HIPÓTESE DE TRABALHO, 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA, HIPÓTESE DE TRABALHO, OBJETIVOS e 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, estão descritas as origens dos nossos interesses a 

respeito da textualidade de livros didáticos, como esta motivação inicial foi aos

poucos sendo reiterada e ratificada pela posição de outros pesquisadores e pela

leitura das orientações dispostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (PCNs, 1997/1998) e Programa Nacional do Livro Didático

(PNLD 1999, 2002),responsável pela publicação do Guia do Livro Didático, até 

chegarmos a eleger o problema como objeto de estudo desta pesquisa.

Com base na exposição do problema, definimos a hipótese de trabalho,

estabelecemos os objetivos e descrevemos os procedimentos metodológicos

relativos à composição do corpus, definição do nível de escolaridade e critérios

para a aplicação de um questionário especialmente formulado com o objetivo de 

ouvir o professor, uma vez que é ele que se encontra na linha de frente no 

contato com o leitor dos livros didáticos.  Finalmente, apresentamos a voz do 

professor, cujas avaliações vieram a corroborar as nossas inquietações a 

respeito da textualidade dos livros didáticos de Geografia.
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1.1 Definição do Problema 

Nosso interesse pela textualidade dos manuais didáticos tem origens 

remotas que derivam de experiências empíricas vivenciadas junto aos  nossos 

filhos e sobrinhos, ao tentarmos ajudá-los nas suas dificuldades com as leituras

escolares, significativamente mais freqüentes nas áreas de Geografia e 

Ciências.

Muitas vezes tivemos que reescrever os textos a fim de torná-los mais 

acessíveis àqueles aprendizes.  Pois, da forma como apareciam nos livros, se 

não impossibilitavam a compreensão, no mínimo a tornavam uma tarefa árdua e

desmotivadora, principalmente, para quem estava se iniciando na prática da 

leitura.  Portanto, leitores que necessitavam de um texto que não apenas
lhes trouxesse informações, mas que também lhes guiasse e orientasse no 
ato da leitura. 

Coincidentemente, Collins (1987) nos relata experiência semelhante com

a sua filha  de 10 anos, a qual, apesar de estudiosa, mesmo perfeccionista, 

segundo a autora, encontrava grande dificuldade na leitura de textos escolares 

de Estudos Sociais.   Esta constatação também  motivou a autora a desenvolver

pesquisas na área da leitura, principalmente com livros didáticos. 

A decisão de desenvolver este trabalho se definiu quando, voltando a 

examinar os livros didáticos, particularmente os de Geografia, constatamos que, 

mesmo após tantos anos, os problemas de textualidade permaneciam e ainda

havia muito a ser reescrito. 

Paralelamente, vimos nossas críticas reiteradas através da avaliação feita 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 1999), cujos resultados

revelam  que, além dos manuais reprovados (dado que não é mencionado), dos

22 livros de Geografia aprovados para a segunda  etapa do ensino fundamental
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(5ª. a 8ª. séries) nenhum obteve a classificação máxima, apenas 03 foram 

recomendados  e 19 recomendados com ressalvas.  Estava claro que também 

para os especialistas da área os manuais não atendiam satisfatoriamente às

expectativas.  Descritos em percentuais, esses resultados representam: 

Recomendados com distinção:        0% 

Recomendados:         13,64 % 

Recomendados com ressalvas:  86,36 %

Com relação à 5ª. série (nível analisado neste estudo), dos 06 livros

aprovados nessa primeira  edição do PNLD, 01 foi recomendado  e os demais

foram recomendados com ressalvas.  Não houve, portanto, nenhuma 

recomendação com distinção. Dados que representam os seguintes percentuais: 

Recomendados com distinção:  0 % 

Recomendados :        16,6 % 

Recomendado com ressalvas:   84,4 % 

O PNLD 2002 trouxe uma inovação muito promissora.  Ao invés de avaliar 

livros isolados, foram avaliadas coleções.  Isso dá mais unidade a uma proposta 

de trabalho planejada pelo autor para ser desenvolvida durante as 04 séries e, 

conseqüentemente, a possibilidade de uma melhor distribuição dos conteúdos a 

serem estudados.  Assim, ao escolher uma coleção, o professor deve usá-la 

durante os 3º e 4º ciclos.  Ou seja, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 

Nesta segunda avaliação, foram aprovadas 07 coleções,      portanto, 07 

livros para a 5ª série, sendo que 03 já haviam sido aprovados no PNLD de1999.

Desses 03, apenas 01 conseguiu superar a avaliação anterior,  passando de 

recomendado com ressalvas para recomendado.   Os outros dois mantiveram-se

recomendados com ressalvas. Dos 04 novos livros, 02 foram recomendados
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simplesmente e 02 com ressalvas.  Mais uma vez, não houve aprovação com

distinção.  Não há informação de quantas coleções estavam   inscritas    para 

avaliação.  Em termos percentuais, a avaliação do PNLD 2002 representa: 

Recomendados com distinção:  0% 

Recomendados simplesmente:  42,8% 

Recomendados com ressalva:   57,2% 

Comparando os resultados das duas avaliações, verificamos que, 

embora ainda não tenha havido indicação de livros aprovados com distinção, 

houve um aumento de cerca de 29% entre os livros recomendados e uma 

correspondente diminuição entre os recomendados com ressalva.  Entretanto, 

como na avaliação 2002 foram analisadas coleções e não volumes isolados, não 

podemos atribuir esse aumento à melhoria de nenhum volume especificamente.1

Uma observação importante com relação aos livros das demais

disciplinas é que, segundo dados do próprio MEC, publicados no documento: 

Recomendações para uma Política Pública de Livros Didáticos (2002), tem 

havido um expressivo descompasso  entre as expectativas do PNLD e as dos

docentes. Essa divergência de opiniões tem se relevado nos elevados índices 

de escolhas por parte dos docentes entre os livros recomendados com ressalvas

e recomendados simplesmente, em detrimento da seleção  de livros

recomendados com distinção.  Naturalmente, esse problema  não se verifica na 

escolha dos livros de Geografia de 5ª. à 8ª. séries, uma vez que nas duas 

1 No segundo semestre de 2004 saiu a terceira publicação do Guia do Livro Didático (PNLD
2005) de 5a à 8a série, com validade por três anos, a partir de 2005.  A maior inovação dessa
edição consiste na eliminação do sistema classificatório, adotando-se apenas as categorias
aprovado e reprovado.  Das 16 coleções de Geografia avaliadas, 11, portanto, 68,6% foram
aprovadas.  De acordo com os critérios eliminatórios, três questões foram fundamentais:
coerência e adequação metodológica, correções de conceitos e informações básicas além da
construção da cidadania.  Os critérios classificatórios contemplaram cinco quesitos: aspectos
gerais, atividades, ilustrações, manual do professor e projeto gráfico (pp:108-109). Mais uma
vez, não encontramos referências às questões de textualidade no elenco de critérios para
avaliação.
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edições do PNLD (1999 e 2002)  sequer houve livros recomendados com

distinção.  Até o momento desconhecemos análises relativas à seleção dos

livros aprovados no PNLD 2002.  O gráfico abaixo, que aparece no documento 

citado, ilustra os resultados referentes a 1999: 

Gráfico 5 

Entre as ressalvas mencionadas com relação aos livros de Geografia 

indicados para a 5ª série nas duas edições do PNLD (1999 e 2002),

ressaltamos:

*densidade de conteúdos,

*lacuna de informações necessárias à compreensão do tema  do texto, 

* falta de estímulo às capacidades de análise e síntese,

*ausência de fontes, títulos, créditos e/ou legendas nas tabelas, mapas, e 
gráficos,

* equívocos conceituais, 

* problemas de articulação dos conteúdos, 

* descontinuidade temática e metodológica, 

*imprecisões terminológicas, 

*ausência de atividades que estimulem trabalho coletivo,

*insuficiência de gráficos e tabelas.
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Não encontramos ressalvas relativas a questões de textualidade. 

Analisando os princípios e critérios adotados nas avaliações do PNLD 

(1999 e 2002), sentimos falta de subsídios relativos à redação dos manuais. 

Apenas nos critérios classificatórios encontramos breves referências à 

necessidade de adequar a linguagem do livro à faixa etária e/ou ao nível de 

escolaridade a que se destina, sem, contudo, mencionar qualquer recurso para a 

consecução dessa adequação. 

As poucas referências feitas à linguagem utilizada nos livros revelam

sempre uma conotação valorativa através de adjetivos como adequada, fácil,

difícil, ou fazem referência direta ao vocabulário, também em termos de 

apreciações valorativas.  Não fica claro, portanto, o que significam ou como se 

justificam estas adequações, facilidades ou dificuldades em relação à língua, 

nem como elas devem se concretizar na redação.  Não encontramos qualquer 

referência à estrutura tipológica dos textos, nem à questão dos gêneros. 

Consultando os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (PCNs,

1997/1998), também não encontramos referências significativas a respeito da 

linguagem dos livros.   Ao contrário, nos parece implícita a idéia de que as

habilidades pertinentes ao domínio da leitura se desenvolvem fora do ensino da 

Geografia (provavelmente nas aulas de Língua Portuguesa), devendo ser

incorporadas e exploradas em favor do ensino das demais disciplinas.  É, por 

exemplo, o que sugere o seguinte parágrafo, concernente ao 2º ciclo  do ensino 

fundamental (3ª e 4ª. séries): 

“ No segundo ciclo  [ ...]  a maior autonomia em relação à leitura e à 
escrita [ ...] permite que eles  [os alunos] sejam capazes de consultar e
processar fontes de informação com maior independência e construam
compreensões mais complexas ” (1997: 141). 

Esta é uma visão que, a nosso juízo, concorre para aumentar a já tão 

difundida fragmentação do currículo escolar e contraria frontalmente a noção de 

interdisciplinaridade, conceito fundamental em todos os campos do 

conhecimento em nossos dias.  Pois, compreende-se hoje que, ao contrário do 
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que se verificava no início do século XX, quando muitos dos estudos, 

principalmente na área das ciências humanas, buscavam firmar-se como ciência

e para isso necessitavam delimitar seus espaços e objetos de estudo; o século

XXI se anuncia como uma era de cooperação e interação entre as diversas 

áreas científicas.  Daí o crescente surgimento de trabalhos e pesquisas que 

conjugam conhecimentos de vários campos, dando origem a terminologias

híbridas como psicolingüística, sociolingüística, sociopsicolinguística,

neurolinguíscica, etc.  Só para ficar na área da Lingüística.  Como bem observa

Marcuschi (2001: 4)  “podemos dizer que o modelo que conduziu as ciências

para um isolamento competitivo, chega hoje ao seu esgotamento em favor de 

um entrosamento na multidisciplinaridade”.  Portanto, no atual cenário de 

produção e divulgação do saber, já não se justifica uma visão compartimentada

do conhecimento e, conseqüentemente do ensino.  E, sem dúvida, o ensino da 

leitura representa ao mesmo tempo objeto e instrumento de todo o processo de 

ensino/aprendizagem em todas as áreas do conhecimento como salientam 

Kleiman et alli (2002: 15): 

 “uma proposta de trabalho escolar que articule as diferentes áreas de 

conhecimento pressupõe uma capacidade comum – a leitura – valor,

pré-requisito e ao mesmo tempo objetivo de trabalho coletivo na

escola”.

Esta posição  é enfaticamente defendida por  Castro (2001:88) ao afirmar, 

no Relatório Nacional do PISA 2000, que “só há uma prioridade na escola

brasileira: ensinar a ler e entender o que está escrito.” 

 A posição dos PCNs  de Geografia (1997)   nos parece revelar ainda uma 

noção bastante distorcida e ultrapassada sobre  língua e, conseqüentemente, 

sobre  leitura, que também corresponde aos tempos áureos do estruturalismo 

dominante na primeira metade do século XX.   Visão segundo a qual a 

capacidade de ler deve-se  apenas ao domínio do sistema lingüístico.   Como 

sabemos, ler significa muito mais do que decodificar as convenções do código 

escrito.
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No caso da leitura de textos científicos, cada área do conhecimento 

desenvolve suas próprias práticas de uso da escrita que são socialmente 

sancionadas pelos membros das respectivas comunidades discursivas. Como 

nos ensina Bakhtin ( [1979]1992:284 ): “cada esfera de atividade e comunicação

humana gera um repertório de tipos de enunciados relativamente estáveis do 

ponto de vista temático, estilístico e composicional” 

Em um trabalho em que tratam da leitura de textos didáticos de disciplinas 

científicas, Halliday e Martin (1993) salientam a necessidade de treinar o aluno 

na leitura dos gêneros textuais correspondentes a cada área do conhecimento 

científico desde o início da escolaridade, pois, uma parte importante do saber

que deve ser adquirido pelo aprendiz diz respeito, justamente, aos diversos

gêneros utilizados nas várias áreas do conhecimento.  Segundo estes autores, a 

ausência de contextos específicos para o aprendizado da linguagem científica

tem levado ao equívoco de considerá-la difícil e inacessível à criança. 

Consideram que os livros têm enfatizado a prática de experimentos ao invés
da leitura dos gêneros textuais próprios da produção científica, além de 
valorizarem traços da oralidade em detrimento das propriedades da língua 
escrita.

Opinião semelhante é colocada por Walford (1995) em um trabalho 

provocativamente intitulado “Livros Didáticos de Geografia 1930-1990: o 

estranho caso do desaparecimento do texto”.  Neste estudo, o autor compara 

livros didáticos da disciplina em termos do espaço ocupado pelos textos

lineares, ilustrações e atividades, chegando à conclusão de que  “parece

incontestável que os textos têm paulatinamente desaparecido dos livros

didáticos de Geografia nesses 70 anos” ( p:4).

 Conseqüentemente, o aluno não apenas deixa de ser exposto aos 

gêneros textuais próprios das diversas áreas, como também não os pratica na 

escrita.   Na opinião de Martin (1993), o inapropriado nos livros didáticos é a 

tentativa de tornar a ciência mais acessível através da simplificação da 
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linguagem científica, o que significa simplificar o próprio conteúdo da

aprendizagem, uma vez que “a ciência é impensável sem a linguagem técnica”

(Martin, 1993: 202). O autor salienta que a expressão ‘linguagem técnica’ não 

se limita apenas à terminologia utilizada em cada área, mas a toda uma 

estrutura retórica e discursiva desenvolvida em cada campo do conhecimento.

Afirma, também, que os principais gêneros textuais foram desenvolvidos para 

estruturar formas que documentam a visão do mundo pelo cientista. Portanto, a 

funcionalidade  desses gêneros e a sua tecnologia não podem ser evitadas.  Há 

que se lidar com elas. Para tanto, os professores e produtores de materiais

didáticos precisam compreender a estrutura dos gêneros científicos e a 

gramática da sua tecnologia.  Do contrário, continuarão a focalizar o conteúdo

sem levar em conta a linguagem que o expressa, privilegiando cada vez mais as 

atividades experimentais em prejuízo da leitura de textos científicos.  O autor

enfatiza ainda que a tecnologia lingüística é a chave não apenas para a literatura 

científica, como também para o aprendizado  e prática da ciência. 

Corroborando esse pensamento, Vigner (1988:33) afirma que 

“reconhecer um gênero é poder regular sua leitura sobre um sistema de 

expectativas, inscrevê-la numa trajetória previsível “.  Para tanto, cabe à escola

equipar o aluno com um repertório de  gêneros textuais, especialmente aqueles

utilizados e sancionados por cada uma das áreas de conhecimento estudadas. 

Assim estaríamos ensinando não apenas conteúdos informacionais, mas 

também as estruturas retóricas e discursivas correspondentes a cada uma das

áreas de estudo da matriz curricular.  Certamente, com isso estaríamos também 

evitando que os nossos alunos chegassem à universidade incapazes de produzir 

textos de natureza acadêmica como tem sido mostrado em vários trabalhos,

inclusive na tese de doutorado defendida recentemente por  Borba (2004) neste 

programa de pós-graduação.

A nosso juízo, a forma como estão escritos muitos dos nossos livros

didáticos se enquadra perfeitamente na descrição feita     por Halliday  e Martin
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(1993), Martin (1993) e Walford (1995), e com isso não apenas deixamos de 

expor os nossos alunos aos gêneros textuais próprios das diversas áreas de 

conhecimento como também não lhes damos oportunidade de praticá-los na 

produção escrita.  Como possivelmente observaria Gomes de Matos (2002), 

árduo defensor dos direitos do aluno, nega-se ao aprendiz o direito de adquirir

uma competência comunicativa essencial ao seu desenvolvimento profissional e 

social.

Chamamos aqui a atenção para o fato de que, embora o conceito de 

competência comunicativa tenha sido inicialmente descrito em relação à 

oralidade, e de certa forma ainda seja freqüentemente associado  a essa

modalidade da língua, concordamos com Coste (1988, p:13) quando ele afirma 

que “competência lingüística e competência comunicativa estão uma e outra 

mobilizadas por toda atividade de linguagem escrita ou oral, de compreensão ou 

de expressão”.  É esta, portanto, a nossa concepção a respeito do conceito de 

competência comunicativa. 

Isto significa que, no início da segunda etapa do ensino fundamental (3º e 

4º ciclos), quando se inicia um estudo mais formal das disciplinas científicas, 

como é o caso da Geografia, os alunos constituem uma população de leitores 

portadores de inexperiências múltiplas.  Primeiro por não terem o necessário

convívio com as convenções próprias da língua escrita, ou seja, ainda se 

mostram inseguros no domínio das questões estritamente relativas ao código 

escrito. Segundo, por serem estranhos às comunidades discursivas das áreas

de conhecimento com as quais estão travando seus primeiros contatos e,

conseqüentemente, ignoram os gêneros textuais socialmente sancionados por 

essas comunidades, o que configura uma relação assimétrica entre autor e 

leitor.  Em outras palavras, o volume de conhecimentos partilhados pelo leitor é 

expressivamente inferior àquele dominado pelo autor.  Aliás, na nossa opinião,

essa assimetria de conhecimentos entre os interlocutores e  o conseqüente 

propósito comunicativo do autor em incrementar o compartilhamento de 
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conhecimentos específicos com o leitor são dois fatores importantes na definição 

do livro didático como um gênero textual específico.

Trata-se, portanto, de uma etapa de escolarização que se caracteriza pela 

aquisição de novos conceitos e categorias, quase sempre por demais abstratos

e distantes das experiências de vida do aluno.   Em outros termos, as suas 

dificuldades  em relação à leitura de disciplinas específicas advêm  não apenas

do pouco domínio a respeito das notações convencionais próprias da língua 

escrita, mas também, e talvez de forma mais acentuada, em razão da falta de 

conhecimentos a respeito dos gêneros textuais correspondentes a essas 

disciplinas.

Um terceiro problema para esses leitores diz respeito à tipologia textual.

Ao contrário dos textos narrativos, presentes nas suas vidas desde a mais tenra 

idade, através de contos de fada, narração das suas próprias experiências e 

daqueles com quem convivem, o tipo de texto expositivo, predominante nos

manuais didáticos de Geografia, não está muito presente no seu cotidiano.  Isto 

porque, o texto expositivo serve, sobretudo, para descrever como o mundo está 

organizado e para categorizar os objetos, seres e eventos, segundo suas

propriedades e funções.  E estas, sem dúvida, não são atividades que um

aprendiz de 10/11 anos (faixa etária dos leitores dos livros analisados) tenha 

oportunidade de experimentar com muita freqüência.  Quando muito, suas

experiências se limitam a categorizações do senso comum, presentes nas

chamadas teorias ingênuas e que raramente correspondem às categorizações

das teorias científicas.   Com efeito, “o objetivo principal das seqüências textuais 

expositivas é comunicar informações a fim de que o leitor apreenda uma

determinada informação” ( Weaver e Kintsch, 1991: 230). 

Por outro lado, podemos considerar que a familiaridade da criança com

seqüências narrativas certamente favorece a leitura de manuais de História, 

onde se desenvolvem ações distribuídas em uma seqüência temporal linear e 

realizadas  em espaço e tempo definidos, a exemplo do que ocorre nas suas
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próprias vidas. Nesse caso, as dificuldades são de outra ordem e residem, entre 

outros motivos, no acúmulo de datas, nomes e fatos a serem memorizados.  Isto 

sobrecarrega a memória de curto prazo, predominante no ato da leitura.

 Em suma, a falta de contato com seqüências do tipo expositivo implica na 

dificuldade de processamento cognitivo e, conseqüentemente, prejudica a 

formação do   que  Van Dijk (1983) têm referido como macroestruturas2, ou seja,

uma espécie de compreensão geral do texto (gist), que, segundo o autor, é de 

significativa importância para a compreensão global  e para o arquivamento da 

informação na memória de longo prazo. 

Some-se ainda a todas essas dificuldades o fato de que ocorrem em um 

contexto de aprendizagem de informações sobre as quais a criança ainda não 

tem um acervo que lhe facilite a compreensão. Além de um limitado 

conhecimento enciclopédico, faltam-lhe  conhecimentos prévios  sobre os  temas

abordados nas diversas disciplinas. E, conforme encontra-se, hoje, sobejamente 

descrito na literatura, tais conhecimentos são de importância vital para uma 

leitura ativa e responsiva, para usar a linguagem de Bakhtin.  Como observam 

Weaver & Kintsch  (1991, p:237): 

“Nenhuma estratégia de processamento será de grande valia se o
texto trata de domínios completamente estanhos ao leitor.  Em geral a 
compreensão revela-se impossível sem a ativação de uma quantidade
considerável de conhecimentos prévios”

 Trata-se, portanto, de um momento crítico na formação do aprendiz, pois,

para ler (apreender/compreender) é preciso já ter lido ou vivenciado e nem 

sempre isto se verifica.  Pelo menos da forma como aparece nos livros. 

Na tentativa de superar a falta de conhecimentos prévios por parte do 

aprendiz, muitos textos didáticos acabam incorrendo em outro problema: 

excesso de conceitos e definições. Em um estudo exploratório no qual 

2 No original: “macrostructures were designed to capture the intuitive notion of the ‘gist’ of a 
discourse. {…}Whereas the textbase represents the meaning of the text in all its details, the 
macrostructure is concerned only with the essencial  points of the text.{…}Macrostructure
formation is necessary and integral part of compreension  (Van Dijk 1983: 52-53)
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investigamos o tratamento emprestado às categorias científicas em um livro de 

Geografia, indicado para a 5ª. série, constatamos que 89,5% dos conceitos 

analisados eram introduzidos através de definições as quais cabia ao aluno 

memorizar sem contudo entender a sua  funcionalidade ou utilidade. 

Procedimento que, inclusive, contrariava a orientação dos próprios autores do 

livro, quando recomendavam aos professores que levassem as crianças a 

construir os conceitos e “não meramente a recebê-los prontos” (Vesentini e 

Vlach 2001: IV) . 

A situação se agrava pelo fato óbvio de que para falarmos de categorias,

usamos categorias.  E na linguagem científica isto não é diferente.  Ao contrário,

a necessidade de precisão exige o uso de uma linguagem técnica e, 

conseqüentemente, o uso de mais conceitos.   Ou seja, para definir um conceito, 

inevitavelmente, recorremos a outros conceitos aos quais o primeiro está 

diretamente relacionado.  São conceitos que se definem mutuamente.  Ex: 

a)  Planeta é um astro sem luz própria que gira em torno de uma estrela.

b) Universo é o conjunto de tudo o que existe: planetas, estrelas, galáxias, etc. 

Esses corpos celestes que existem no universo são chamados astros.

Conforme mostram os exemplos, para definir ‘planeta’ os autores 

(Vesentini e Vlach 2001:22) tiveram de recorrer aos conceitos de astro e estrela.

No caso de ‘universo’,(op. cit, p:22) a situação ainda é pior, uma vez que tiveram 

de recorrer a mais 05 conceitos que constituem termos técnicos da Geografia, 

alguns dos quais podem não ter sido ainda trabalhados nas lições anteriores. 

Na verdade, é muito difícil controlar esta exposição de conceitos sem mencionar

conhecimentos que ainda não foram explorados.  Além disso, “saber as 

definições dos termos não é suficiente para compreender o texto. É crucial 

determinar, de forma precisa, como os termos estão relacionados entre si”

(Martin 1993: 172) 



36

Esta questão é referida por Halliday (1993) como definições interligadas

(interloking definitions).  Na opinião do autor este é um problema que impõe ao 

leitor uma carga cognitiva bastante pesada.  E, na busca de amenizá-la os

autores de livros didáticos recorrem a mais definições sem se darem conta de 

que “quanto maior o número de definições, mais difícil se tornará a 

compreensão” ( op.cit, p:73).  Uma prática que evidentemente só estimula a 

memorização.

Não é preciso mencionar a inutilidade prática de muitos desses conceitos

para a vida da criança.  No entanto, é por não os terem decorado que muitos

alunos experimentam o fracasso da reprovação, engrossando assim as 

estatísticas de repetência e evasão escolar. 

Recentemente, tivemos a ‘oportunidade’ de conviver com uma criança

reprovada e  então pudemos constatar a sensação de fracasso estampado no 

seu rosto ao afirmar para a sua mãe que não conseguia.  O agravante de tratar-

se de uma criança cujos pais são analfabetos parecia reiterar a saga daquela 

família.  Quando mencionamos o fato de os seus pais serem analfabetos como

um agravante, não estamos atribuindo o fracasso da criança ao analfabetismo 

dos pais. O que nos impressionou foi a interpretação atribuída ao insucesso da 

criança.  Em famílias cujos pais são escolarizados, nos parece que a reação

frente à reprovação escolar do filho é repreendê-lo pela falta de estudo e 

responsabilidade, mas não considerá-lo incapaz. Já para aquela família, a 

reprovação parecia dever-se à incapacidade da criança em aprender.  Isto 

certamente tem  repercussões psicológicas muito sérias. 

No início do ano subseqüente tivemos a curiosidade de contar a 

quantidade de páginas dos 11 livros adotados na  nova escola onde  a criança 

deveria repetir a 4ª. série. Nada menos que 1482 páginas, o que significa,

aproximadamente, 04 páginas por dia, sem direito a férias, fins de semana ou 

feriados.  E note-se que não se trata de uma leitura por prazer, mas lições a 

serem cobradas na forma de testes em 09 disciplinas diferentes (religião,
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matemática, ciências, história, geografia, ética e cidadania, português, inglês e 

informática).  E, mais uma vez, recorremos e concordamos com Castro 

(2003:21) para quem “ ensina-se demais; por isso, aprende-se de menos”. 

Salientamos ainda que desde o Jardim da Infância esta criança estuda 

em escola particular. Portanto, o seu fracasso não pode ser atribuído, como de 

costume,  às péssimas condições físicas e materiais das escolas públicas, à má 

formação dos professores ou às constantes greves verificadas nesses

estabelecimentos. Ela tem apenas 12 anos e está cursando, pela segunda vez a 

4ª. série do ensino fundamental. Vamos ver se essa novela acaba aí ou, como

em tantos outros casos, se estende por outros anos até que o protagonista se 

canse  e desista de interpretar o papel de gênio fracassado.

A propósito, em um artigo sugestivamente intitulado Livros para gênios

(Veja. 01/03/2000:21), Castro trata exatamente do excessivo volume de 

informações nos livros didáticos e observa que apesar dos PCNs “ alguma coisa

ainda permanece travada”.  Comparando um livro de física indicado para o 2º

grau nas nossas escolas com livros para o 1 ano universitário nos EUA, o autor 

chegou à conclusão de que “ um livro para alunos modestos de 2º. grau no 

Brasil é mais árido e difícil que  livros  adotados por universitários nos EUA”.

No artigo Naufrágio Curricular (Veja,29/05/2002:22), Castro  retoma a 

questão do excesso de conteúdos nos nossos currículos e a conseqüente

impossibilidade de serem assimilados devidamente.  Segundo o autor, “o preço 

de um currículo entulhado de informações [...]  é que não sobra tempo para ser 

educado [...], como não há tempo para aprender, decora-se, [e] entre reis da 

França, afluentes do rio Amazonas e derivados de carbono, acumulam-se

inutilidades memorizadas” . 

Ainda a respeito desse excesso de informações, chamamos a atenção

para o fato de que, em decorrência de uma má interpretação por parte da escola

e da rapidez com que as editoras têm produzido materiais didáticos em áreas

como Ética, Saúde, Meio Ambiente e Filosofia, os chamados temas transversais,
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introduzidos pelos PCNs como uma nova perspectiva de orientação para 

conteúdos já presentes na matriz curricular têm se transformado em novas 

disciplinas, aumentando  assim o já excessivo volume de leituras e informações 

a serem apreendidas e avaliadas no ensino fundamental. 

Em resumo, ao se iniciarem no mundo dos conhecimentos científicos, os

aprendizes se deparam com uma multiplicidade de obstáculos que nem sempre

parecem claros àqueles que são responsáveis pela sua orientação. Sejam eles

criadores de materiais didáticos, especialistas e/ou professores de áreas

específicas.

Sem a pretensão de exaustividade, tentamos enumerar nesta seção 

alguns dos problemas com que se defrontam os nossos alunos nos seus

primeiros contatos com o mundo dos conhecimentos científicos, em particular

com a Geografia.  Dentre esses obstáculos, citamos o ainda incipiente domínio a 

respeito das convenções da língua escrita, o desconhecimento dos gêneros 

textuais através dos quais se organizam os conhecimentos em cada área

científica, a falta de experiência com seqüências textuais expositivas, carência 

de conhecimentos enciclopédicos e específicos de cada área e a conseqüente

tendência dos autores de livros didáticos em tentar suprir essa lacuna de 

conhecimentos com uma excessiva carga de conceitos abstratos e distantes da 

experiência de vida do aprendiz, o que acaba entulhando os livros didáticos de 

inutilidades memorizadas, como dizia Castro( 2002). 

 Com isso, procuramos dar uma visão geral das múltiplas dificuldades 
impostas pela leitura dos livros didáticos. Um problema que, na nossa
opinião, ainda não recebeu a devida atenção por parte dos responsáveis 
pelo nosso sistema educacional, apesar dos esforços revelados a partir dos 

PCNs e PNLD. Um entrave que talvez se deva à falta de articulação entre os

profissionais de cada uma das áreas estudadas, deixando-se ao encargo dos 

responsáveis pela programação de língua portuguesa todas as questões 

relativas à leitura.
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Foi, portanto, a partir destas reflexões que resolvemos adotar a 

textualidade dos livros didáticos como tema das nossas investigações. Parece-

nos evidente que nos seus primeiros contatos com as disciplinas de conteúdos 

específicos a criança precisa de textos que não apenas lhe apresentem os

novos conhecimentos, mas que ao mesmo tempo lhe orientem no próprio 

processo da leitura.  E, sem dúvida, esta é uma das principais funções dos

enunciados metadiscursivos.  Daí porque definimos tais enunciados como o 

objeto de estudo das nossas análises neste trabalho.

Passemos, então, à definição da nossa hipótese de trabalho e objetivos. 

1.2. Hipótese de Trabalho

Inscrito em uma linha de pesquisa de natureza descritivo-analítica,

portanto, destituído de caráter experimental, este estudo não apresenta 

hipóteses a serem testadas, mas uma hipótese de trabalho que nos serviu de 

premissa e orientação. 

Assim, apoiados no referencial teórico a ser apresentado no próximo 

capítulo, grande parte do qual está explícita ou implicitamente alicerçado nos

ensinamentos de Bakhtin a respeito do princípio dialógico da linguagem, 

fundamentamos a nossa hipótese de trabalho no pressuposto geral de que, se

de fato o funcionamento da língua se realiza de forma dialógica, o que levaria o 

autor a construir seu discurso em função do leitor; e, se, por outro lado, a 

compreensão só se efetiva através de uma participação ativa por parte do leitor, 

a língua deve dispor de recursos que propiciem essa interação entre os 

interlocutores.
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A partir desse pressuposto, chegamos à seguinte hipótese de trabalho:

Os enunciados metadiscursivos contribuem significativamente para uma maior 

interação entre os interlocutores, uma vez que, entre outras, exercem as funções 

de explicitar significados, orientar o leitor quanto ao esquema de estruturação e 

progressão temática do texto, esclarecer o ponto de vista  e atitudes do autor, o 

que propicia uma compreensão  efetiva por parte do leitor.  Colocada de forma 

mais direta, trabalhamos com a hipótese de trabalho segundo a qual as
ocorrências metadiscursivas  facilitam o diálogo entre os interlocutores e, 
consequentemente,  aumentam as chances para uma compreensão  ativa e 
responsiva.

1.3 Objetivos 

Com base nesta hipótese de trabalho definimos os nossos objetivos nos

seguintes termos: 

Objetivo geral: Identificar os recursos metadiscursivos utilizados pelos autores

dos livros analisados com vistas a estabelecer o diálogo com o leitor. 

Objetivo específico: a)  Verificar em que  medida os recursos metadiscursivos

descritos na literatura como tendo as funções de  esclarecer significados,

orientar o leitor quanto ao esquema de compreensão e progressão temática do 

texto, explicitar os atos de fala, introduzir a voz do Outro no fio do discurso e 

remeter o leitor para a leitura de textos visuais estão presentes no corpus 

selecionado.
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1.4  Metodologia 

Exposto o problema, hipótese de trabalho e objetivos, passamos à 

descrição dos procedimentos metodológicos relativos à definição do corpus,

nível de escolaridade dos materiais analisados  e critérios utilizados na aplicação

dos questionários junto aos professores. Finalizamos o capítulo com os

resultados obtidos através deste questionário. Ou seja, com a voz do professor.

1.4.1  Definição do Corpus

O processo de seleção dos textos a serem analisados foi desfiador:

sofreu alguns reveses, idas e vindas, decisões e desistências, mas acreditamos 

ter chegado a um bom termo. 

Inicialmente pensávamos trabalhar com um corpus constituído por

textos (capítulos) que tratassem de um mesmo tema ou, pelo menos,

abordassem temáticas semelhantes.   Imaginávamos que deveria haver alguma

coincidência temática nos conteúdos estudados em cada uma das séries do 

ensino fundamental e isso poderia conferir uma certa homogeneidade ao nosso

corpus.  Entretanto, logo esse caminho se revelou inexeqüível em função da 

diversidade temática explorada nos diversos manuais de Geografia indicados

para a 5ª. série.  Constatação também vivenciada por Giering et alli (2002) nas

suas pesquisas com livros didáticos de Geografia. 

Como a coincidência temática não podia ser tomada como critério para a 

homogeneização do corpus, imaginamos outros dois caminhos: trabalhar com 

textos extraídos de livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) ou, ao contrário, textos de livros que não constassem dessa avaliação. A 
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idéia era a de que, consultando o PNLD, teríamos os livros aprovados, e, por 

exclusão, poderíamos chegar aos que não faziam parte desse índice.  Porém, 

logo nos demos conta de que dentre estes últimos não seria possível distinguir 

entre os que haviam sido reprovados e os que sequer haviam sido submetidos

ao processo de avaliação, pois os títulos dos livros reprovados não constam das 

publicações do PNLD.  Logo, se trabalhássemos com os livros que não 

constavam do PLND, estaríamos inserindo uma variável que talvez tivesse

alguma repercussão nas nossas análises e não teríamos como esclarecer. 

Restava-nos então a opção de trabalhar apenas com os manuais

aprovados, o que nos traria o respaldo de já terem sido analisados por 

especialistas da área.  Por outro lado, ocorreu-nos que talvez esses não fossem 

os livros efetivamente adotados nas escolas particulares, dado que o Ministério

de Educação (MEC) só pode exigir a adoção desses manuais nas redes

públicas, uma vez que, nessas escolas, o material didático é distribuído pelo 

governo federal.  Cabe, portanto, aos professores das escolas públicas fazerem 

suas escolhas entre os livros que constam nos índices do PNLD. 

Com isso, as estatísticas do MEC concernentes à seleção do livro didático 

limitam-se às redes públicas de ensino (municipal, estadual e federal) e 

computam apenas a distribuição das escolhas feitas nos 03 níveis de aprovação

que compõem a escala de avaliação do PNLD: recomendado com distinção,

recomendado e recomendado com ressalvas. E, como vimos no capítulo 1, tem

havido muitas divergências entre as avaliações do PNLD e a escolha dos livros 

pelos professores. 

Esse descompasso entre a avaliação dos especialistas e a dos

professores tem sido objeto de muita discussão e certamente exigirá tempo até 

que mercado editorial, professores e especialistas consigam eleger critérios

consensuais na avaliação do livro didático. 

Desta forma, como desconhecemos estatísticas que revelem os livros

adotados nas escolas particulares, trabalhar apenas com livros aprovados pelo 
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PNLD poderia nos levar ao risco de escolher manuais que não estivessem

sendo realmente utilizados nas escolas particulares, o que delimitaria o alcance

deste  estudo, prioritariamente, ao universo das escolas públicas. E esta não era 

a nossa intenção.  Resolvemos então partir para um levantamento dos livros 

efetivamente utilizados nas escolas, abandonando, a princípio, o fato de serem 

ou não aprovados pelo PNLD. 

Aproveitando a época de compras de materiais didáticos, visitamos

algumas livrarias onde tivemos acesso às listas de materiais de várias escolas

da rede privada e assim tomamos conhecimento dos livros de Geografia 

adotados na 5ª. série do ensino fundamental  de escolas na área metropolitana 

do Grande Recife.  Informações adicionais a esse respeito foram coletadas 

através de visitas às escolas ou com a valiosa colaboração de colegas

professores do ensino fundamental. Dessa maneira, conseguimos fazer um 

levantamento junto a 50 escolas, situadas entre Olinda e Jaboatão dos

Guararapes.  Na sua maioria, instituições da rede particular, dado que o 

universo de possibilidades de escolha dos manuais didáticos na escola pública 

está limitado aos livros listados no PNLD, conforme explicado acima. 

A diversidade de livros adotados nas escolas particulares pesquisadas 

compreendia 16 títulos, além de publicações internas, do tipo apostilas.   Desses

16 livros, 06 estavam listados entre os 07 manuais aprovados na então última

edição do PNLD (2002). Um dos livros aprovados não era adotado em nenhuma 

das escolas pesquisadas.

  Portanto, 10 dos livros de Geografia, adotados na 5ª série     nas escolas

particulares pesquisadas não tinham a aprovação do MEC. Seja por terem sido 

reprovados ou por não terem sido submetidos ao processo de avaliação. Isto, 

como já foi dito, não temos como esclarecer. 

A partir desses dados, decidimos selecionar o nosso corpus dentre os 06 

manuais aprovados pelo  PNLD e mais presentes nas escolas pesquisadas, pois

assim estaríamos conjugando o respaldo de trabalhar com materiais já 
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analisados por especialistas da área, com a certeza de se tratar de manuais

efetivamente presentes nas redes de ensino pública e privada. 

Nosso próximo passo foi selecionar, entre os 06 títulos, aqueles mais 

adotados nas escolas. Com isso chegamos aos seguintes resultados: um 

desses livros, classificado no PNLD/2002 como recomendado com ressalvas, 

era utilizado em 10 das escolas pesquisadas; um outro era utilizado em  05 

escolas; um terceiro era adotado em 04 escolas, um quarto em 02 e os dois 

últimos estavam presentes em apenas 01 escola. Para uma melhor visualização 

dos dados supracitados, apresentamos o quadro 1 , abaixo: 

DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS p/nº DE ESCOLAS
L1 10 ESCOLAS
L2 05 ESCOLAS
L3 04 ESCOLAS

L4 03 ESCOLAS
L5 02 ESCOLAS
L6 01 ESCOLA

Quadro 1

Importa observar que nas escolas particulares o mesmo livro é utilizado 

em todas as turmas de uma mesma série, sendo a escolha feita em conselho de 

classe. Além disso, algumas delas constituem redes de ensino em sistema de 

franquia.  Desta forma, em muitos casos, um determinado livro é usado por um 

ou mais professores em diversas turmas e em diversas unidades de ensino de 

uma mesma instituição. Isto amplia consideravelmente as possibilidades de 

alunos usuários de cada um dos manuais selecionados.

Já na escola pública, embora em alguns casos o procedimento de 

escolha do material didático seja também através de conselhos de classe, é 

comum e até aconselhado que cada professor faça a sua escolha, diversificando
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assim o leque de possibilidades de acesso aos diversos livros aprovados para

cada disciplina. Entretanto, com o trabalho de divulgação desenvolvido pelas

editoras nos diversos municípios do Estado, tomamos conhecimento de que 

algumas prefeituras têm adotado um mesmo livro para cada disciplina nas suas

escolas, deixando assim de receber uma diversidade de títulos, o que, a nosso 

ver, empobrece as possibilidades de acesso a uma bibliografia mais variada.

Por outro lado, facilita a transferência dos alunos de uma escola para outra

dentro do mesmo município.  De toda forma, como a seleção está limitada ao

material aprovado pelo MEC, há uma menor diversidade de livros e, 

conseqüentemente, um número elevado de usuários por título. 

Com base nesses processos de escolha, podemos considerar que, 

embora não nos tenha sido possível avaliar o número de usuários de cada um 

dos livros analisados, podemos projetar um número significativo e com certeza

são materiais bastante representativos dentro do conjunto de manuais de 

Geografia utilizados na 5ª. série do ensino fundamental em nossas escolas. 

Dos outros manuais presentes no nosso levantamento, apenas um era 

utilizado em 03 escolas. Os demais eram adotados em apenas um ou dois

estabelecimentos, além das publicações próprias.   Esta distribuição dos

materiais nos dá uma idéia da diversidade de manuais didáticos de Geografia 

em circulação no nosso sistema educacional.

Considerando a maior ocorrência dos livros 1, 2, e 3 (doravante: L1, L2 e 

L3), decidimos extrair daí os capítulos a serem analisados.  Passamos então à 

definição dos textos que viriam a compor o corpus propriamente dito. Decidimos, 

então, trabalhar com um corpus simétrico, constituído pelos primeiros e últimos 

capítulos, perfazendo, assim, um total de 06 capítulos extraídos de 03 manuais

aprovados na então última edição do PNLD (2002) e que, em pesquisa de 

campo, se revelaram mais presentes nas escolas pesquisadas. Passamos,

então, à definição do nível de escolaridade a ser pesquisado.
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1.4.2 Nível de Escolaridade

Justificamos a decisão de trabalhar com materiais didáticos indicados 

para a 5ª. série  do ensino fundamental por ser exatamente nesse momento da

escolarização que disciplinas que até então eram ministradas de maneira mais

informal, como é o caso da Geografia, passam a ser ministradas formalmente,

inclusive com professores diferentes para cada uma.   Já  não se tem mais em 

sala   de     aula   uma única professora (tia) responsável por todas as atividades

do grupo e, por isso mesmo, mais próxima das crianças, como acontece durante 

a primeira etapa do ensino fundamental ( da 1ª. à 4ª. série).

Acredita-se que a partir da 5ª série, quando o aluno regular tem em média 

10-11 anos, já seja capaz de se sentir independente da figura do professor e, 

portanto,  igualmente capaz de complementar a orientação recebida na escola

com a leitura  individual dos livros didáticos. 

Uma conseqüência dessa avaliação é que a partir da 5ª. série o 

desempenho do aluno se torna cada vez mais dependente da leitura dos

manuais didáticos.  Portanto, tais materiais deveriam não apenas acumular 

informações, mas, principalmente, orientar e guiar o aluno na apreensão dessas 

informações, favorecendo assim uma compreensão responsiva e eficiente.  E, a 

nosso ver, as estratégias metadiscursivas podem exercer uma função bastante 

efetiva na consecução dessa participação ativa do leitor, estimulando, inclusive,

mecanismos metacognitivos indispensáveis a uma leitura proficiente e produtiva.

É provável que essa maior exigência em relação à atuação da criança no

processo de ensino/aprendizagem a partir da 5ª série seja um dos fatores 

responsáveis pelos altos índices de repetência nesta série e, 

conseqüentemente, pelas maiores taxas de distorção idade-série verificadas no 

ensino fundamental, assim como mostramos no gráfico 2, na introdução deste

trabalho.
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1.4.3 Aplicação dos Questionários 

Em virtude da ampla diversidade de horários dos professores nas

escolas, nem sempre tivemos disponibilidade de tempo para aplicar os 

questionários pessoalmente. Em alguns casos, este instrumento foi aplicado

através dos diretores ou coordenadores das escolas visitadas por ocasião da 

coleta de dados a respeito dos livros adotados na 5ª. série. Deixávamos os

questionários com o diretor ou coordenador e no dia indicado voltávamos para 

pegá-los já respondidos pelos professores. 

Em outros casos, contamos mais uma vez com a colaboração de colegas

professores do ensino fundamental, os quais se encarregaram de aplicar os

questionários aos professores de Geografia das escolas onde lecionavam. 

Com vistas a emprestar uma certa uniformidade a respeito do volume de 

informações passadas ao professor no ato do preenchimento do questionário, 

em todos os casos as informações sobre a pesquisa se limitaram ao que estava

exposto na apresentação do instrumento (anexo1).  Com isso, pretendemos não 

ter influenciado nem direcionado as respostas dadas, uma vez que todos os

sujeitos dispunham das mesmas informações sobre a pesquisa.

Informamos que não foi possível e também não consideramos necessário 

que a aplicação do questionário se limitasse a professores da 5ª série, uma vez 

que nosso objetivo era obter uma impressão geral sobre a opinião dos

professores da área a respeito dos livros de Geografia.  Além disso, muitos dos 

professores lecionavam ou já tinham lecionado em diferentes séries.  O critério

exigido foi que todos os sujeitos pesquisados tivessem alguma experiência

docente na segunda etapa do ensino fundamental, ou seja, de 5ª. à 8ª série.

Além disso, enfatizamos na apresentação do questionário que as respostas 

deveriam refletir não apenas as experiências pessoais, mas também a 

percepção sobre as experiências dos colegas. Assim, pretendíamos que o 
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professor se sentisse mais à vontade para opinar sobre o problema, ao mesmo 

tempo em que nos permitia uma maior generalização a respeito das questões

pesquisadas.  Vejamos a seguir as avaliações coletadas junto aos professores

através deste questionário. 

1.4.4  A voz do  professor

Como dissemos no início deste capítulo, o nosso interesse a respeito da 

textualidade dos livros de Geografia teve início a partir de experiências pessoais,

ao ajudarmos nossos filhos nas suas dificuldades na leitura das lições dessa

disciplina e, paulatinamente, fomos encontrando apoio teórico nos trabalhos de 

especialistas envolvidos na avaliação de livros didáticos.   Por outro lado, a 

constatação de uma certa lacuna a respeito das questões discursivas no PCNs

(1997, 1998)  e PNLD (1999,2002) na área de Geografia também nos motivou a 

investigar a questão.

Entretanto, com certeza, a nossa visão do problema estaria mal 

sedimentada sem a palavra do professor, pois, ao contrário das mães e 

pesquisadores, é ele que de fato testemunha as dificuldades do aluno no 

cotidiano da sala de aula.   Com esta convicção, aplicamos o já referido 

questionário, especialmente elaborado com o objetivo de ouvir a voz do 

professor.

Na primeira pergunta, pedimos que, em uma escala de 1(mais fácil) a 5

(mais difícil), o professor indicasse o nível de dificuldade que os alunos de 5ª 

série apresentam na leitura dos manuais didáticos, sem contar com a ajuda de 
um adulto. Pois, entendemos que, se o livro é indicado para esta população de 

leitores, não deveria ser considerado “normal” que a sua leitura exigisse a 

intermediação de outrem. 
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Dos  31 professores consultados, apenas 02 (6,45%) indicaram o nível 2,

13 (41,95) apontaram o nível 3, 09 (29%) decidiram pelo nível 4 e 07 (22,5%) 

escolheram 5, o nível mais difícil. Nenhum dos professores apontou o nível 1,

correspondente ao menor grau de dificuldade.

Estes resultados nos permitem concluir que mais de 40% dos professores 

indicaram um grau de dificuldade média e que para mais de 50%  a leitura dos 

livros constitui uma atividade de elevado grau  de dificuldade para os alunos.

As respostas à pergunta 2 reiteram esta interpretação, uma vez que 

apenas 02 (6,45%) dos professores admitiram que as orientações do professor 

podem ser satisfatoriamente complementadas apenas com a leitura do manual 

didático.  Para 29 professores, ou seja, 93,55% faz-se necessário recorrer a 

estratégias, tais como: 

elaboração de fichas, 

elaboração de outro texto por parte do professor, 

anotações que retratem o nível e realidade do aluno, 

uso de outros textos extraídos de revistas e jornais, 

leitura do livro em sala de aula, 

 simplificação dos textos, 

diminuição dos textos para se tornarem de mais fácil entendimento,

reorganização do conteúdo, 

 uso do dicionário, 

apresentação dos conteúdos de uma forma mais clara e objetiva, 

formulação de exercícios, 
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seleção de textos de melhor compreensão, 

seleção de assuntos com textos menores.

Em outras palavras, mesmo considerando que a leitura do livro seja feita 

após a explicação do professor em sala de aula, os livros didáticos ainda 

resultam de difícil compreensão para os alunos, o que exige a intermediação de 

um adulto no ato da leitura.  Em suma, são livros que não encontram o seu 
leitor alvo.  Isso contraria frontalmente os princípios interacionistas a respeito 

do uso da língua, conforme veremos no próximo capítulo. 

As respostas à pergunta 3  evidenciam que para a grande maioria dos

professores o problema não está em questões relativas ao conteúdo da 

disciplina, mas  dizem respeito a questões relacionadas  à leitura.  As respostas 

mencionadas poderiam ser agrupadas em 03 categorias, de acordo com os tipos

de dificuldades apontadas:

a) Dificuldades relativas ao léxico ( ex: “vocabulário muito alto em relação

à série anterior”, “ vocabulário difícil”, “ a linguagem  não facilita a 

compreensão”),

b) Dificuldades relativas à estruturação do texto ( ex:: “seqüência dos

assuntos”, “organização dos textos”, “inserção de textos 

complementares no meio do capítulo” , “textos complexos”, “textos

longos”, “ existem alguns exercícios de nível 1 para uma compreensão 

de capítulos de níveis 3 e 4, “atividades com enunciados de difícil 

compreensão”, “alguns capítulos apresentam um nível muito difícil de 

interpretação”),

c) Dificuldade relativas à inadequação do livro à realidade do aluno ( ex:

“a linguagem não corresponde à realidade do aluno”).
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Portanto, as dificuldades mencionadas estão essencialmente

relacionadas à interação leitor /texto.  São, portanto, textos que não dialogam 
com o seu leitor.

Uma vez exposto o problema, a hipótese de trabalhos, os objetivos e os 

procedimentos metodológicos referentes à constituição do corpus, definição do 

nível de escolaridade, aplicação dos questionários, além da opinião do 

professor,  passemos à fundamentação teórica  na qual embasamos as nossas 

análises.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apresentamos neste capítulo um breve histórico a respeito do tratamento 

emprestado ao conceito de metalinguagem nas diversas áreas do conhecimento

onde os estudos relativos ao “poder” de reflexividade das línguas naturais, 

tecnicamente referido como autonímia, têm se desenvolvido mais efetivamente e 

de forma mais sintonizada com os nossos interesses nesta pesquisa.

Originário da Lógica, especialmente explorado na Filosofia Analítica, onde 

foi particularmente trabalhado e questionado por Wittgenstein, o conceito de 

metalinguagem tem se tornado objeto de grande interesse na Literatura, na 

Retórica e, como não podia deixar de ser, na Lingüística. 

Além disso, embora numa fase ainda incipiente, pelo menos no Brasil, os 

trabalhos a respeito do uso autonímico do código lingüístico têm também se 

revelado produtivos na área da Educação, com especial contribuição para o 

processo de aquisição e desenvolvimento das habilidades de leitura e análise de 

materiais didáticos.

Ao longo deste capítulo, descrevemos o percurso de desenvolvimento

desses  estudos  em três etapas.  Primeiro, definimos e exemplificamos o 

conceito de metalinguagem, além de esboçar brevemente seus passos na 

Retórica e na Literatura.  Segundo, exploramos os estudos metadiscursivos na 

Linguística, particularmente aqueles desenvolvidos a partir dos anos 50 do século 

passado. Finalmente, apresentamos algumas pesquisas em que o estudo dos 

enunciados meta estão mais diretamente relacionado com a produção e avaliação 

de materiais didáticos. 
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O leitor certamente observará que dedicamos maior atenção às duas últimas

partes, o que justificamos pelo fato de terem, como objeto, estudos situados nos

dois campos de confluência onde se inserem os nossos interesses: Linguística e 

Educação, mais especificamente, o uso da metadiscursividade em textos

didáticos.

2.1  O Conceito de Metalinguagem

Ao contrário dos demais sistemas semióticos, tais como a música e a

pintura,  a linguagem verbal, atualizada através das diversas línguas naturais, tem 

como uma das suas principais propriedades a possibilidade de auto referir-se. 

Como observa Benveniste (1989,vol.1: 54-55), a língua ocupa uma situação

particular no universo dos sistemas dos signos, pois nenhum outro dispõe de 

mecanismos através dos quais possa se auto referir e se auto interpretar segundo 

suas próprias distinções semióticas, enquanto que a língua pode, em princípio,

tudo interpretar e categorizar, inclusive ela mesma.  A língua é sempre o sistema

interpretante, nunca o interpretado.

Esse “poder” de reflexividade das línguas naturais, tecnicamente referido 

como autonímia, é definido como o uso reflexivo do código lingüístico para

referir-se a um elemento constitutivo do próprio código.  Ou seja, o uso 

autonímico ocorre “quando o signo se refere a si mesmo como signo” (Dubois et

alli 1973:81). 

Tomando por empréstimo o exemplo mencionado por Cunha (1997a) 

observemos as diferentes ocorrências da palavra ‘beber’ nas sentenças abaixo: 

a) Beber faz mal à saúde. 

b) ‘Beber’ é uma palavra ambígua.
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Na primeira sentença ‘beber’ constitui um signo simples, em uso de acordo 

com uma das acepções correntes na língua, em sua relação com a realidade 

externa. Relação esta, marcada por influências sócio-históricas e culturais.  Isto 

significa que o sentido da palavra não é função do próprio signo, nem de uma 

relação direta com o mundo, como se fosse um espelho da realidade, mas de 

toda uma conjuntura que se situa além do código lingüístico. Vale dizer que o 

sentido ou significado é socialmente construído.  Nesta sentença, por exemplo, 

embora não haja nenhuma indicação explícita, imediatamente entendemos que 

estamos falando de bebidas alcoólicas. Nenhum falante nativo ou mesmo 

estrangeiro, conhecedor da nossa língua e da nossa cultura pensaria que se trata

de beber água ou suco.  Este é na verdade um sentido estabelecido fora da 

língua, com base no nosso conhecimento de mundo, ou, como costuma ser 

referido, conhecimento enciclopédico. Ou ainda, como diriam alguns analistas do 

discurso, um efeito de sentido determinado por uma certa formação discursiva. 

Note-se  que, neste caso, o termo pode ser substituído por uma palavra ou 

expressão que lhe valha como  sinônimo.  Por exemplo: Bebida alcoólica faz mal 

à saúde. 

Já na segunda sentença, a palavra ‘beber’ constitui um signo complexo. 

Deixa de indicar uma possibilidade de referência à realidade exterior, para referir-

se  a si mesmo como signo, caso em que  é apenas mencionada e não usada. E, 

ao contrário do que ocorre na primeira sentença, neste caso não é possível uma 

substituição por sinonímia. 

Verifica-se, portanto, na segunda sentença, o uso autonímico do termo em 

tela. Com isso, esta ocorrência de ‘beber’ se desloca do nível do língua para 

operar no plano da metalinguagem, funcionando como linguagem objeto. 

Introduzido através da Lógica, especialmente pelos lógicos da Filosofia 

Analítica, desenvolvida por Wittgenstein e pelos trabalhos de Russell e Moore, o 

conceito de metalinguagem encontra suas origens na distinção entre uso e 

menção referidos em Wittgenstein como instrumento e uso (Pears,1988).   Desde 

então, este conceito tem se estendido a diversos campos do conhecimento.
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O interesse pelo estudo dos significados motivados pelo “poder” de 

reflexividade das línguas naturais, ou seja, pelos efeitos de sentido situados no 

plano da metalinguagem, encontrou lugar privilegiado na Retórica e na Literatura. 

Isto porque há nos estudos retóricos e literários especial preocupação com o 

papel do sujeito/autor no texto, o que, em larga medida, se revela através das 

atividades meta.  Conforme observa Crismore (1985b:8), “o papel assumido pelo 

autor determina a voz a ser utilizada e o que ele pode acrescentar ao texto além

da informação”.  E, é justamente nesses acréscimos que se realizam as 

atividades de metalinguagem.  Assim, ao utilizarmos a língua, estamos sempre 

atuando em dois níveis: o nível lingüístico propriamente dito, através do qual se 

revela o discurso primário, e o nível metalingüístico, constituído pelos 

comentários, direcionamentos e avaliações a respeito deste discurso. 

Em uma breve revisão sobre a situação do sujeito na Retórica e na 

Literatura, Crismore (1985b) demonstra como essas disciplinas parecem 

convergir nas suas avaliações sobre o papel do sujeito/autor. 

Na Retórica pós-clássica, orientada para o conteúdo, o papel do sujeito era 

visto como secundário. A questão principal estava em como a mensagem era 

transmitida e como o receptor a apreendia.  Atualmente, o papel do sujeito tem 

sido retomado e, a exemplo do que ocorria na retórica clássica, a preocupação 

reside em como o autor pode persuadir e influenciar o interlocutor ao mesmo 

tempo em que informa. Verifica-se assim a revitalização do sujeito na chamada 

Nova Retórica.  Importa salientar, entretanto, que este sujeito não é mais aquele

individual, onipotente, senhor das suas falas e intenções, mas um sujeito social, 

historicamente situado. 

Na literatura de meados do século XX, críticos e literários propunham que o 

valor da obra deveria ser avaliado pela eliminação da personalidade do autor e 

que os textos deveriam ser estudados como objetos autônomos sem referência à 

autoria ou intenção do sujeito.  Estava decretada a morte do autor, como 

propunha Barthes (Culler,1988).   Eram as influências estruturalistas operando na 

Literatura. A necessidade de isolar um objeto próprio, para assim delimitar a área 

de atuação dos estudos literários, exigia a circunscrição do texto aos seus 
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próprios limites.  Entretanto, essa rejeição ao estilo autoral e conseqüente 

despersonalização do autor passaram a ser revistas a partir da segunda metade 

do século XX.  Enquanto o estruturalismo privilegiava uma análise do texto como 

objeto dotado de características estruturais próprias, passíveis de serem 

analisadas através de um modelo formalista, a partir dos anos 60 a discussão 

passou a ser orientada para uma pragmática da leitura que ressalta o papel do 

autor.  Agora, os autores estão expostos, ostentando personalidade e um estilo 

autoral que se aproxima da atitude clássica.  Em resumo, a autora situa 03 

períodos em relação aos diferentes papéis desempenhados pela figura do autor 

na Retórica e na Literatura: 

a) um papel dominante  no período clássico, 

b) um papel secundário  até meados   do século XX, 

c) um papel interativo como comunicador no período atual, o que tem sido 

facilitado e estimulado pelas novas tecnologias, principalmente a Internet. 

Com a ressalva de que sem dúvida o papel do autor é um tema bastante 

controverso, principalmente no campo da Literatura, Crismore (1985b) chama

atenção para o fato de que, mais do que denotar uma evolução, o papel do 

sujeito/autor é uma questão cíclica. 

Além disso, como aponta Umberto Eco (1995), a partir dos anos 60 

multiplicaram-se as teorias sobre o par leitor/autor.  O chamado “reader oriented 

criticism” ressalta o papel desempenhado pelo destinatário na compreensão e 

interpretação do texto e o modo como o próprio texto prevê essa participação. 

Um leitor projetado pelo autor, cuja influência atua na escolha das estruturas 

lingüísticas, pressuposições, tipos e gêneros textuais.  Nas palavras de Umberto 

Eco (1979: 40)“prever o leitor modelo significa mover o texto de modo a construir

tal leitor”.  Para Bakhtin ([1929]1997:141) “um discurso que ignore o destinatário 

seria simplesmente impossível”.  A esse respeito este autor acrescenta ainda que,

na escrita, a divisão do discurso em parágrafos se deve justamente às previsões

de reação por parte do leitor. “Quanto mais fraco o ajustamento ao interlocutor,



58

menos organizado, no que diz respeito aos parágrafos, será o discurso” (op.

cit:141).  Portanto, a enunciação é uma construção discursiva com e em função 

do outro. 

Com efeito, a forma como os teóricos e pesquisadores vêem o papel do 

autor e do leitor depende das suas filiações teóricas e da visão de língua em suas

disciplinas a cada etapa de desenvolvimento.

Considerando-se, pois, que os papéis desempenhados pelo autor e pelo 

leitor de fato determinam o que pode e deve ser acrescido ao texto além da 

informação, podemos concluir que quanto mais presente estiver o autor e quanto 

mais previsível for o leitor, maiores serão as possibilidades de ocorrência de 

atividades meta, dado que, em larga medida, é exatamente através de estratégias

metadiscursivas que se realiza a atuação do autor em direção ao seu leitor. Em 

outros termos, poderíamos dizer que quanto mais explícito o diálogo entre 
autor e leitor, mais freqüentes serão as ocorrências dos recursos 
metadiscursivos.  Este raciocínio constitui a base da nossa hipótese de trabalho,

conforme vimos no capítulo anterior. 

Passemos, então, a explorar o conceito de metalinguagem no âmbito dos

estudos lingüísticos. 

2.2  O Conceito de Metalinguagem na Lingüística 

Na Lingüística, o interesse pelo estudo da metalinguagem se torna mais 

evidente a partir dos anos 50 do século passado.  E, naquele cenário, mesmo que 

hoje se revelem insuficientes, não podemos negar a importância das idéias

lançadas por Jakobson (1975) relativas às funções da linguagem, em particular  a 

função metalingüística. 

Tomando como ponto de partida o modelo de transmissão da informação, 

proposto pela Teoria da Informação, a qual destaca 06 elementos constitutivos 
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(emissor, receptor, canal, mensagem, referente e código), Jakobson (1975)

descreve 06 funções da linguagem (expressiva, apelativa, fática, poética, 

referencial e metalingüística), sendo cada uma orientada para um desses 

elementos.

Seguindo o raciocínio de Jakobson (1975), para se atribuir um determinado 

sentido a uma mensagem, seria necessário compreender para qual dos seis 

elementos mencionados a mensagem estaria orientada.  Isto é, qual função 

estaria focalizada.

Ampliando desta forma o elenco de funções anteriormente descritas por 

Bühler (expressiva e apelativa), Jakobson (1975) ressalta a capacidade reflexiva 

das línguas naturais com a introdução da função metalingüística.  Isto viria 

contribuir, significativamente, para o crescente interesse pelo estudo do “poder” 

de reflexividade da linguagem humana, ou seja, pelo uso autonímico das línguas 

naturais.

Entre as críticas feitas a este modelo está o fato de ser considerado um 

esquema de mão única, dominado pelo emissor/falante, cabendo ao 

receptor/ouvinte decodificar a mensagem passivamente. 

Há que se considerar, porém, que, situados em um momento do 

desenvolvimento dos estudos lingüísticos em que predominava como perspectiva 

teórica o paradigma estruturalista, o qual desconsiderava a atuação do sujeito e 

defendia uma noção de língua circunscrita ao próprio código lingüístico, tomado 

como um sistema abstrato, transparente e, sobretudo, descontextualizado, os 

primeiros estudos sobre a metalinguagem desenvolvidos no âmbito da Lingüística 

estiveram igualmente limitados à negação do sujeito e a essa estreita concepção

de língua.  Restringiram-se, primordialmente, a enunciados que se referiam ao 

código lingüístico para explicar o significado de um termo ou expressão.  Significa 

dizer que eram estudos situados na ordem do léxico, da sintaxe e, quando muito, 

na imanência  do texto. 

Fazemos aqui um parêntese para salientar o trabalho de Machado (2001) no 

qual a autora chama a atenção para o fato de que, geralmente encerrada nos
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limites do estruturalismo, a obra de Jakobson ainda está para receber a devida 

atenção dos que se dedicam aos estudos enunciativos-discursivos.  Neste texto,

Machado busca justamente traçar caminhos que revelam um harmonioso diálogo 

entre Bakhtin e Jakobson através de citações como: 

“O intercâmbio verbal, como qualquer forma de relação humana, requer
pelo menos dois interlocutores” ( Jakobson, 1971;  apud Machado,
2001:90).

“Ninguém fala no vácuo: a palavra tem uma estrutura dialógica, quer 
dizer, emissor e receptor se pressupõem mutuamente e a palavra
contém no interior da sua estrutura marcas de ambas as partes”
(Jakobson,1971; apud Machado 2001:90).

Com citações como estas a autora defende que a tão criticada 

unilateralidade do esquema de comunicação de onde Jakobson derivou as 

funções da linguagem deixa de ser uma via de mão única para constituir um 

circuito dialógico em que, tão logo receba a mensagem, o ouvinte torna-se 

emissor, exercitando assim sua capacidade responsiva e dialógica.  Capacidades

estas, tão celebradas por Bakhtin.  Assim, Machado (2001) busca pontos de 

interseção entre os pensamentos dos dois autores, os quais, em função da 

identidade de nacionalidade e contemporaneidade, vivenciaram um mesmo 

momento socio- histórico e cultural. 

Posteriormente, Halliday (1976) propõe que as pessoas utilizam a língua 

para preencher 3 funções principais: ideacional, interpessoal e textual.  A

ideacional, correspondendo mais especificamente à função referencial, é ativada 

ao expressar informações sobre os fenômenos do mundo externo e da 

consciência; a interpessoal diz respeito à posição assumida pelo locutor diante do 

interlocutor no processo da enunciação e às diferenças de modalidade 

(afirmações, negações, perguntas, ordens, etc).  E, finalmente, a função textual 

que, transformando a língua em textos, refere-se à adequação entre texto e 

contexto.

Segundo Halliday e Hasan (1976) a presença do autor no texto constitui uma 

manifestação da função interpessoal.  Portanto, se entendermos, como Crismore
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(1985b,1988a,1989b), que a metalinguagem marca a presença do autor no texto, 

os recursos metadiscursivos exercem a função  interpessoal proposta por Halliday

(1976).

A partir dos anos 70, verifica-se uma maior atenção por parte dos estudiosos

da linguagem em relação ao estudo da metalinguagem, ampliando-se de modo 

substancial as pesquisas sobre o tema.  Desta feita, porém, geradas no bojo de 

um novo paradigma teórico: o funcionalismo.  Com isso, o foco da análise se

desloca da forma para a função e exorbita as fronteiras da frase para atingir o 

espaço do discurso.  Isto porque o paradigma funcionalista tem se desenvolvido

em várias direções e com isso, o próprio conceito de língua tem se expandido 

consideravelmente, trazendo para o domínio da Lingüística fenômenos

tradicionalmente concebidos fora dos seus interesses, tais como funções

pragmáticas, conhecimentos enciclopédicos, papéis e relações estabelecidas

entre os interlocutores, processos cognitivos envolvidos na produção e 

compreensão da linguagem e tudo o mais que possa contribuir para a construção 

dos efeitos de sentido.  Além disso, importa ressaltar a ênfase dada ao caráter

sócio-histórico e cultural das línguas naturais e a retomada da natureza interativa

da linguagem humana, já defendida por Bakhtin nos primeiros anos do século 

passado:

 “A verdadeira existência da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas lingüísticas, nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato da sua produção, mas pelo fenômeno social da
interação verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua” ([
1929 ]1997:123).

Como bem observa Barros (1999: 2) foi preciso que a Lingüística rompesse 

as barreiras que limitavam seu objeto de estudo à frase descontextualizada, para 

que o autor soviético assumisse o papel precursor de antecipar alguns dos 

grandes temas lingüísticos atuais. 

Também a respeito da atualidade das idéias de Bakhtin, Faraco (2001) 

chama a atenção para o fato de que, como estamos vivendo uma época em que 

predomina a primazia da pluralidade, das diferenças, da polissemia, da 
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heterogeneidade; o fascínio daquele autor pelo plural, heterogêneo e múltiplo se 

coaduna perfeitamente com este momento epistemológico.

Esses desdobramentos teórico-metodológicos do funcionalismo, verificados

nas Ciências Humanas em geral e na Lingüística em particular, vieram propiciar, 

no âmbito dos desdobramentos funcionalistas, o surgimento de um campo de 

estudos genericamente referido como Análise do Discurso (doravante AD). 

Dizemos genericamente porque, como observa Schiffrin (1994), a AD é uma das 

áreas de estudos mais vastas e férteis, porém, ao mesmo tempo, uma das menos 

definidas em relação aos seus domínios de atuação.  Observação corroborada 

por Maingueneau, ao afirmar que: “nos dias de hoje, a análise do discurso

praticamente pode designar qualquer coisa...” (1993: 11).

Ademais, trata-se de uma disciplina que  tem se estendido a várias áreas de 

estudo. Inicialmente desenvolvida na Filosofia, Antropologia, Sociologia e 

Lingüística, a AD tem se difundido em outros domínios tais como: História, 

Psicologia, Inteligência Artificial, Ciência da Comunicação, entre outros campos. 

Essa diversidade de disciplinas dedicadas à AD com suas diferentes origens e 

objetivos, tem sido responsável por uma multiplicidade de premissas teóricas,

conceitos, concepções e, conseqüentemente, por uma ampla variedade de 

métodos e modelos teórico-analíticos. 

Assim, agora situados nesse quadro teórico tão abrangente, os estudos

sobre a metalinguagem têm se expandido não apenas em termos quantitativos

mas, sobretudo, do ponto de vista qualitativo, tomando várias direções e 

projetando objetivos diversos.  Uma conseqüência dessa expansão tem sido a 

variada terminologia encontrada hoje na literatura especializada, em função da 

perspectiva teórica adotada. Por exemplo: metalingüístico, metadiscurso, 

metaenunciação e metacomunicação. 

Grosso modo, poderíamos considerar que o termo ‘metalingüístico’ estaria 

mais associado ao estruturalismo, porquanto sua ocorrência se verifica,

geralmente, em estudos que se limitam à extensão da frase.   Nas palavras de 

Rey-Debove (1978, apud Borillo 1985: 48) “a frase metalingüística é uma frase 
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sobre o sistema da língua e aparece como tal na sua superfície em relação aos

signos que a compõem”.

Os termos metadiscurso e metaenunciação, muitas vezes usados 

indistintamente, mantêm uma relação mais próxima com o paradigma

funcionalista, entendido aqui como uma perspectiva de análise que além de 

priorizar o estudo da função em detrimento da forma, acolhe nas suas análises

aspectos tradicionalmente considerados como exteriores à língua, o que permite

sua expansão em várias direções, inclusive ao que se tem referido genericamente

como Análise do Discurso.

Certamente, a relação de equivalência muitas vezes estabelecida entre os 

termos metadiscurso e metaenunciação  se deve à falta de definições precisas 

para termos como enunciado, texto, enunciação e discurso, usados por diferentes

autores para designar conceitos distintos.  Entretanto, o segundo tem estado mais 

associado à AD de orientação francesa.3

Como o nosso modelo de análise está baseado em autores americanos, 

usaremos a terminologia vinculada ao discurso: metadiscurso. 

Já o termo metacomunicação, utilizado mais freqüentemente fora dos 

domínios da Língüística, como  nas  áreas da  Comunicação Social  e  Psiquiatria,

assume um significado ainda mais abrangente ao incorporar aspectos

comportamentais.

Estudiosos do Instituto de Pesquisa Mental de Palo Alto, Califórnia, por

exemplo, têm desenvolvido importantes trabalhos de análise sobre a 

metacomunicação comportamental, nos quais demonstram que não apenas o 

discurso, mas todo comportamento, inclusive o corporal, constitui um tipo de 

comunicação e que toda comunicação afeta o comportamento.  Embora trabalhem

no campo do comportamento patológico, esses pesquisadores (Watzlawick et alli

3 Na verdade, uma das várias AD de orientação francesa. Pois, as pesquisas que indicaram essa
designação no final dos anos 60 do século passado, com base no quadro epistemológico traçado
por     Pêcheux se diversificaram consideravelmente e já não podemos falar de apenas uma AD de
orientação francesa.
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1989) acreditam que não apenas o patológico, mas todo comportamento revela um

tipo especial de metalinguagem ao qual se referem como metacomunicação.

François (1994, apud Cunha,2002a) propõe ainda um tipo de metalinguagem 

implícita, a qual diz respeito a tudo que faz com que um texto funcione como 

comentário de si mesmo.  Por exemplo, os indícios textuais que revelam se uma 

narrativa é factual ou ficcional.  No caso da interação face a face, o autor classifica 

como recursos metadiscursivos implícitos os movimentos corporais, na medida em

que contribuem para a interação. O olhar, por exemplo, pode indicar a reação do 

interlocutor ao discurso do locutor atual.  Se ele entendeu ou não, se está

interessado pelo que ouviu ou prefere encerrar o diálogo, constituindo assim uma 

forma de metalinguagem.

A respeito dos indícios de ficção mencionados por François (1994, apud 

Cunha, 2002a), encontramos em Todorov (1980) a observação de que uma das 

características do discurso paranóico é justamente a ausência de tais indícios, o 

que se revela na perturbação do funcionamento metalingüístico da linguagem

patológica.

Encontramos também no trabalho de Jakobson (1995) sobre afasia, menção 

à perda da capacidade metadiscursiva e conseqüente perturbação das relações 

dialógicas que caracterizam o funcionamento normal da linguagem.  Nas suas 

palavras “o recurso à metalinguagem é necessário tanto para a aquisição da 

linguagem como para o seu funcionamento normal” ( op cit, p:47). 

Evidencia-se, portanto, em autores de épocas e filiações teóricas distintas a 

importância do metadiscurso para o bom funcionamento da linguagem verbal.

Em outras palavras, os efeitos deletérios provocados pela ausência ou uso 

inadequado dos recursos metadiscursivos em psicóticos e afásicos ratificam a 

importância de tais recursos como constitutivos e necessários a uma 

comunicação eficiente. 

Cumpre salientar, mais uma vez, a abrangência alcançada pelo estudo das

atividades meta e o reconhecimento da importância da metalinguagem que não 
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deve ser vista apenas como acréscimo ou mero comentário sobre o discurso

primário, mas como uma parte constitutiva do discurso. 

O fato é que, inscritos no amplo cenário da AD, os estudos sobre a 

metalinguagem são hoje tão abrangentes quanto a própria noção de língua, ou, 

mais apropriadamente, de discurso. Nas palavras de Borillo (1985:49) “Se o 

discurso integra de alguma maneira diversos fatores, se ele é ao mesmo tempo o 

que é dito e o fato de ser dito; o metadiscurso que comenta este discurso não 

pode se limitar à função de explicação e de distanciamento dos enunciados”.

Nesse trabalho, sugestivamente intitulado “Discurso ou Metadiscurso”, Borillo 

(1985) discute justamente a dificuldade de definição e delimitação do 

metadiscurso, por vezes tão articulado ao discurso primário que se torna difícil 

delimitar suas fronteiras.  A questão, segundo a autora, é que o metadiscurso é 

ao mesmo tempo um discurso e um comentário sobre o discurso no qual está 

inserido.  Sugere, então, que uma forma de tratar o problema seria através da 

caracterização dos conteúdos e formas do metadiscurso, de modo a diferenciá-lo 

dos discursos onde não se verifique a metalinguagem, ou seja, dos discursos 

onde não se evidencie o uso autonímico da linguagem.  Porém, a própria autora 

reconhece a impossibilidade de uma análise exaustiva que viesse a dar conta de 

todas as formas e funções metadiscursivas.  Ainda assim, encontramos no seu 

trabalho uma proposta de caracterização dos enunciados metadiscursivos com 

base na descrição das referências estabelecidas, a saber: referência ao código
lingüístico, às condições discursivas e  à construção do discurso.

O primeiro caso corresponderia àqueles comentários realizados no plano da 

frase, conforme descrito pela função metalingüística de Jakobson (1975).  Essas 

glosas aparecem em geral com o objetivo de precisar, esclarecer, definir ou 

retificar uma palavra ou expressão mencionada, sendo geralmente introduzidas 

por expressões do tipo:”quer dizer”, “como dizemos”, “mais precisamente”, “no

sentido de”, “por assim dizer”, etc.  Borillo (1985) acrescenta que, dentro de uma 

perspectiva de análise interacionista, se poderia atribuir a esses comentários a 

função de tornar o discurso mais acessível ao interlocutor. 
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O segundo caso diz respeito às condições que tornam possível a 
interação, tanto do ponto de vista de checar a compreensão do interlocutor,
como de esclarecer o propósito comunicativo do discurso.  Daí a presença 

de expressões como: “está claro?”, “compreendeu?”, “repito”, “digo X”, e outros 

verbos performativos.  Note-se que estas expressões se referem à fala do locutor 

atual, porém, em uma situação comunicativa face a face, o intento de manter uma 

boa interação é igualmente defendido pelo interlocutor o qual, ao participar do

evento comunicativo, usará expressões metadiscursivas do tipo: “certo”, 

“continue”, “pois é”, “entendi”, etc. Interessante observar que muitas dessas 

expressões corresponderiam ao que Jakobson (1975) classifica como função 

fática.  A questão, segundo aponta Borillo (1985), é que esses enunciados não se 

referem ao objeto da mensagem, nem ao universo referencial ao qual ele se 

reporta, mas às condições da interação, à sua inteligibilidade  e  ao mecanismo 

de transmissão da informação, o que os reveste de uma função metadiscursiva. 

O mesmo ocorre no terceiro caso proposto pela autora, nos quais as 

atividades meta visam a contribuir para a organização do discurso e não para 

a transmissão das informações relativas ao objeto do discurso.  Nesse sentido 

aparecem expressões como: “a título de”, “diga-se de passagem”, “para concluir”, 

“para dar um exemplo”, “suponhamos que”, “no próximo capítulo/seção” etc.  Para 

Borillo ( 1985), tais expressões contribuem para o esquema de compreensão 
do discurso, para a sua progressividade lógica e para estabelecer a 
estrutura textual.

Já para Maingueneau, o metadiscurso constitui um certo tipo de 

heterogeneidade enunciativa, que resulta da “construção, pelo locutor, de níveis 

distintos no interior do seu próprio discurso” (1993: 93). 

Trata-se de uma heterogeneidade mostrada, em que, ao invés de ter origem 

na presença de sujeitos diversos em um mesmo enunciado, como ocorre no caso 

do discurso relatado, neste caso a heterogeneidade se revela em um jogo 

construído pelo próprio locutor ao produzir dois níveis de enunciação.  Nesse 

jogo, “o dito é constantemente atravessável por um metadiscurso mais ou menos 
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visível, o qual manifesta um trabalho de ajustamento dos termos a um código de 

referência ( Maingueneau,1993:93). Uma espécie de auto-dialogismo constitutivo. 

Esta possibilidade de associação entre os enunciados e os seus comentários 

no próprio fio do discurso configura a propriedade reflexiva das línguas naturais,

que é a característica de poder se descrever sem que para isso tenha que passar 

por outro sistema semiótico, como ocorre aos códigos artificiais, como a 

matemática.  Em outras palavras, estamos falando do uso autonímico do 

discurso.

A exemplo de Borillo (1985), Maingueneau (1993) também chama atenção 

para a dificuldade de definição e classificação dos enunciados metadiscursivos.

O que ocorre, segundo este autor, é que as tentativas costumam oscilar entre 

uma definição estreita, próxima àquela metalinguagem dos lógicos, e uma 

definição ampla que tende a dissolver o metadiscurso no discurso.  Além disso, 

nenhuma classificação é satisfatória, pois, se sintética, permanece abstrata e de 

pouca utilidade e, quando detalhada, se desdobra ao infinito, tornando-se 

igualmente pouco operacional. 

Para a AD, o interesse seria articular a função dos marcadores

metadiscursivos com o micro e o macro contexto nos quais intervêm. 

Maingueneau acrescenta que “uma operação metadiscursiva inscreve-se em uma

interação rigorosa, reajustando a enunciação em função das coerções imediatas

ou gerais, não sendo em nenhum caso gratuita” (1993: 94).  Assim, também este 

autor ressalta a importância dos recursos metadiscursivos, os quais devem ser 

estudados não apenas como simples acréscimos ou adornos ao discurso

primário, mas como estratégias discursivas dotadas de valor funcional e de 

significados.

Com efeito, as classificações operatórias no domínio metadiscursivo são de 

natureza funcional, e não estrutural. Pois, como já vimos, tão grande é a 

diversidade de sentenças lingüísticas que contribuem para estruturar os 

enunciados meta que seria impossível uma classificação desta natureza. 

Assim, Maingueneau (1993) propõe uma classificação para os recursos

metadiscursivos a partir das seguintes funções:
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a) Construção de uma imagem do locutor, diferenciando-se eventualmente de 

uma outra.

Ex: para parecer erudito, 

      Para falar como políticos.

b) Indicação de uma inadequação dos termos. 

Ex: metaforicamente, 

      de alguma forma,

      se  é possível afirmar X. 

c) Auto- correção.

Ex: ou melhor, 

     deveria ter dito. 

d) Confirmação. 

Ex: é exatamente isso. 

e) Permissão para empregar um termo. 

Ex: se você me permite a expressão. 

f) Preterição 

Ex: não direi

     Eu ia dizer 

g) Correção antecipada de um possível erro de interpretação. 

Ex: no sentido X da palavra, 

      em todos os sentidos da palavra, 

      literalmente.
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A classificação deste autor contempla mais especificamente as glosas sobre 

os efeitos de sentido atribuídos às palavras no texto, descuidando assim as

atividades metadiscursivas relacionadas à arquitetura textual. 

Maingueneau (1993) enfatiza que, tomado de um ponto de vista ‘ingênuo’, o 

metadiscurso constitui apenas um conjunto de acréscimos contingentes 

destinados a retificar a trajetória da enunciação, colocando-a em conformidade 

com as intenções do locutor, ao passo que para a AD francesa, longe de constituir

um mecanismo para corrigir falhas na comunicação, o metadiscurso produz

sentido, constitui um sintoma e deve ser visto como tal.  Com isso, o autor

ressalta a importância e o valor funcional das atividades meta. 

Evidentemente, ao usar o termo ‘ingênuo’, o autor está se referindo à 

posição da Pragmática, contra a qual se insurge essa AD de orientação francesa.

Portanto, trata-se da interpretação de um analista do discurso, filiado à uma das 

correntes francesas, a respeito do que considera seja uma posição da 

Pragmática.  Pois, como defende o próprio autor, sempre que se fala de um 

discurso a partir de uma posição exterior a ele, em especial nos casos de 

discursos pertencentes a formações discursivas concorrentes, situadas em um 

mesmo campo discursivo, ocorre uma interincomprreensão. Maingueneau 

acrescenta que esta é “a possibilidade mesma das diversas formações

discursivas” (apud Possenti, 2003, cap. 4, p:1, mimeo).  O fato é que, as 

atividades de enunciar e compreender obedecem a uma mesma grade semântica, 

o que dá margem a incompreensões mútuas.  Assim, a interincompreensão entre 

discursos concorrentes se realiza em um jogo de interpretação que obedece ao 

seguinte esquema: cada formação discursiva está composta por um conjunto de 

semas, subdivididos em positivos e negativos.  Ao interpretar o discurso do 

OUTRO, (no caso, da pragmática) o sujeito (analista do discurso) o faz de acordo

com o seu registro de semas negativos.  É de Maingueneau (1993) a distinção 

entre discurso-agente e discurso-paciente; sendo aquele o que se encontra na 

posição de tradutor, e este, o que é traduzido segundo a interpretação negativa 

do OUTRO.  Tradução que o autor denomina: simulacro.
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Note-se que, diferentemente do que ocorre com o uso corrente do termo 

‘simulacro’, quando usado tecnicamente, ele não imprime nenhum juízo de valor

ou sentido pejorativo.  Apenas representa uma tradução ou interpretação de um

discurso, feita a partir da ótica do OUTRO.  Ou seja, feita por uma formação 

discursiva X a respeito de uma formação discursiva Y, as quais se encontram em 

posição de alteridade  dentro de um mesmo espaço discursivo.

No caso da Pragmática e da AD francesa, tomadas como formações

discursivas em alteridade, o ponto crucial, a que Maingueneau (1993) se refere 

como “zona do interdito”, está exatamente no papel exercido pelo sujeito. O 

sujeito / locutor da Pragmática, consciente e uno, responsável pelos seus 

discursos; em oposição ao sujeito  da AD francesa, assujeitado pelo inconsciente

e pela história, e que anuncia a partir de uma posição que lhe é dada e não 

escolhida.  Consequentemente, o sujeito de um campo não interessa ao outro. 

Não é nossa intenção levar adiante essa polêmica, já tão bem explorada por 

Possenti (2002b).  Apenas retomamos uma das suas observações, a qual nos

parece bastante esclarecedora.  Trata-se dos corpora tipicamente explorados por 

cada uma das duas vertentes de análise. A Pragmática, bem como a Análise da 

Conversação, dedicam-se basicamente à análise de materiais orais, obtidos em 

situações cotidianas de interlocução.  Embora em alguns casos se trate de 

situações bastante marcadas ou institucionalizadas, não se reconhece nelas uma 

organização historicamente determinada.  Já a AD, notadamente a chamada 

análise do discurso francesa, trabalha particularmente com textos escritos e 

fortemente institucionalizados.  Portanto, passíveis de desconsiderar a atuação de 

um sujeito particular, privilegiando  aspectos que estão fora do domínio do sujeito. 

Desta forma, apesar de haver um conjunto de fatos (repetições, paráfrases, 

enunciados parentéticos, metadiscursos) de interesse comum a ambas as 

vertentes, cada uma os trata de acordo com a sua visão de sujeito e de contexto. 

O grande equívoco, segundo Possenti (2002b), é considerar que para se invocar

um papel ativo para o sujeito seja necessário concebê-lo fora da história. Para 

Possenti (2002b: 64) “ a presença do OUTRO não é suficiente para apagar o EU,

é apenas suficiente para mostrar que o EU não está só”  Com isso, este autor 

defende que a AD e a Pragmática não precisam ser excludentes.  Pelo contrário, 
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considera que uma análise que dispense um desses pontos de vista perderá em 

qualidade.

Neste ponto, importa  ressaltar o fato de que, ao contrário do estruturalismo 

da primeira metade do século XX, que desconsiderava o papel do sujeito nas 

suas análises, essa corrente da AD francesa, fruto da convergência de 

concepções psicanalíticas, lingüísticas e ideológicas, não nega a importância do 

sujeito, apenas o considera assujeitado ao  inconsciente e à formação discursiva

que o alimenta.

Sem querer fugir a um posicionamento, consideramos que a concepção de 

sujeito tem sido definida numa dicotomia que nem sempre é verdadeira.

Acreditamos ser possível conceber a noção de sujeito em um continuum, a 

depender, entre outros fatores, do tipo de discurso e condições de produção.  No 

caso específico de metadiscurso, é possível que o grau de consciência do sujeito 

ao introduzi-lo no fio do seu discurso varie de acordo com o tipo e função.  De 

forma apenas intuitiva, somos tentados a supor que as atividades meta 

diretamente relacionadas aos efeitos de sentido estariam mais dependentes de 

fatores alheios ao EU, especialmente ao inconsciente, do que os comentários 

metadiscursivos mais diretamente referentes à arquitetura textual. Uma suposição 

que, evidentemente, carece de investigação. 

Empenhada na defesa de uma AD que defende um sujeito clivado pelo 

inconsciente, Authier Revuz com certeza está longe de aceitar a conciliação entre 

AD  e Pragmática, proposta por Possenti (2002b).   Nem podia ser diferente, uma 

vez que essa AD “reivindica explicitamente o traço da ruptura” (Possenti 2003,

p:1).  Ruptura com a análise de conteúdo, ao tratar a questão do sentido na leitura 

como informação, ruptura com a filologia, ironicamente descrita por Maingueneau 

como  “a mais difícil arte de ler” ( apud Possenti 2003:5 ), segundo a qual haveria

uma língua unívoca, um sujeito controlado pela consciência, senhor das suas 

palavras, além de uma conjuntura social uniforme, sendo, então, possível se ter 

acesso ao sentido “único” do texto.  Entretanto, mais que tudo, a AD reivindica 

uma ruptura com a Pragmática.  Como assinala Possenti “ o verdadeiro Outro da 
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AD, pois é exatamente a Pragmática que disputa com a AD  o espaço do sentido

não literal” (2003: 7). 

Assim, obviamente, cada uma das duas perspectivas dispensa ao objeto de 

análise um tratamento próprio e se referem reciprocamente através de 

simulacros, como é característico das formações discursivas concorrentes 

situadas em um mesmo espaço discursivo.  Aliás, é justamente nessa tensão que 

o Outro se revela parte constitutiva do Mesmo, estabelecendo-se assim uma 

espécie de diálogo subliminar que está na raiz da intertextualidade.  Um conceito 

que, como ressalta Maingueneau, traduz uma espécie de unanimidade que “tem

lugar no conjunto da problemática da enunciação e testemunha um desses

impulsos que atravessam todo um campo de pesquisa durante certo número de 

anos” (apud Possenti 2003, cap1, p:1 ).  Impulso que encontra suas origens no 

princípio dialógico do círculo de Bakhtin, ao defender o dialógismo como princípio 

constitutivo da linguagem: 

 “Tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um
enunciador, não pertence só a ele.  Em todo discurso são percebidas
vozes, às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais,
quase imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam
simultaneamente no momento da fala” ( apud Brait 1999: 14) 

Na citação acima, como de resto em toda sua obra, podemos observar a 

importância atribuída por Bakhtin ao componente histórico social, que situa o 

discurso em uma dimensão superior ao sujeito.  A linguagem se revela como 

diálogos entre posições de sujeitos sócio-discursivos.  São pontos de vista acerca 

da realidade.

Por outro lado, vemos também o interesse de Bakhtin pelo contexto

pragmático, a cena enunciativa onde se travam os diálogos entre interlocutores e 

que não é assimilado na interpretação da AD francesa. A importância da situação

de produção imediata é reiterada em Bakhtin quando, ao definir a noção de tema 

(sentido) da enunciação, ele afirma que um mesmo enunciado (ex:“Que horas 

são?”) tem sentidos diversos, ou seja, constituem enunciações distintas, portanto, 

têm temas diferentes cada vez que é produzida em função da situação histórica
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concreta. E, utilizando recursos metadiscursivos, esclarece que o termo histórica

deve ser tomado numa escala microscópica que corresponde justamente à cena 

pragmática da enunciação.  O autor acrescenta ainda que “se perdermos de vista 

os elementos da situação, estaremos tão pouco aptos a compreender a 

enunciação como se perdêssemos suas palavras mais importantes”

([1929]1997:128-9).

Com efeito, o princípio dialógico em Bakhtin não se refere apenas ao diálogo 

entre discursos (intertextualidade), mas também à relação dialógica que se 

estabelece entre os interlocutores. Conforme observa Barros (1997: 30-31), ao 

comentar a posição de Bakhtin a esse respeito, a interação entre os interlocutores

é o princípio fundador da linguagem, pois, o sentido do texto e a significação das

palavras dependem da relação entre os sujeitos, ou seja, constroem-se na 

produção e na interpretação dos textos. Isto remete à idéia, já mencionada, de 

que os efeitos de sentido são socialmente construídos. Além disso, reforça a idéia

de que o discurso é construído em função do interlocutor. 

Tais reflexões nos remetem à questão da compreensão, de fundamental

importância para o nosso trabalho.  Em Bakhtin, “a compreensão  é uma forma

de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está para o 

diálogo.  Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra “ 

([1929]1997: 132). 

Esta é a concepção de compreensão que adotamos neste trabalho. Ou seja,

entendemos que a compreensão só se verifica quando a palavra não é

prerrogativa apenas do locutor, mas de ambos os interlocutores, estabelecendo-

se assim uma atuação de via dupla, à qual Bakhtin se refere como uma 

compreensão responsiva. Nas suas palavras: “o tema de uma enunciação só é 

acessível a um ato de compreensão ativa e responsiva” ([1929]1997: 132). 

Entendemos também que, em larga medida, esta possibilidade de diálogo é 

função do uso de estratégias metadiscursivas, uma vez que através de tais 

recursos o autor expressa de forma explícita a sua palavra em direção ao 

interlocutor, suscitando-lhe uma resposta ativa.  Esta questão será melhor

explorada por ocasião das nossas análises.
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Mas, voltando ao embate entre pragmaticistas e analistas do discurso ( a 

nosso ver, mais destes do que daqueles) podemos dizer que a concepção de 

sujeito é sem dúvida um ponto crucial.  Considerar que o sujeito e, 

conseqüentemente, o seu discurso é atravessado pelo inconsciente e pela história 

é  a posição dessa vertente da AD.  Vale dizer que o sujeito não diz o que quer,

mas o que pode e deve dizer, de acordo com sua formação discursiva.  Por outro 

lado, para a Pragmática, a intenção do sujeito, isto é, seu querer dizer representa 

a chave para a construção do sentido.

No que tange às concepções relativas à metalinguagem na Pragmática e na 

AD francesa, ressaltamos que, na primeira, os enunciados meta são considerados

deliberações do sujeito com a intenção  de tornar a relação entre os interlocutores

mais bem sucedidas, evitando mal-entendidos, ao passo que na AD tais 

enunciados resultam de determinações externas e/ou inconscientes, as quais têm 

o objetivo de impedir que um discurso se confunda com outro, ou melhor, com o 

do Outro.  Tais funções se coadunam perfeitamente com as concepções de

sujeito de cada uma das perspectivas de análise. 

Contudo, importa salientar que, seja por intenção do sujeito, ou por 

determinações exteriores e/ou inconscientes, o fato é que em ambas as análises

o objetivo das atividades meta é o de propiciar o diálogo entre os 
interlocutores.  Com efeito, nos parece mais uma diferença de percurso do que 

de meta de chegada. E, para os objetivos desse trabalho, consideramos que o 

ponto de chegada seja mais importante do que o caminho percorrido.

Ressaltamos, entretanto, que não estamos com isso querendo privilegiar o 

produto em detrimento do processo. A nossa posição aqui é tão somente chamar 

a  atenção para o fato de que, apesar das divergências teórico-metodológicas, 

ambas as perspectivas de análise consideram as estratégias metadiscursivas 

instrumentos de diálogo entre os interlocutores, o que constitui o interesse maior

do nosso trabalho. 

Reiteramos que , o uso de enunciados metadiscursivos corrobora para que 

se estabeleça uma relação dialógica entre os interlocutores, possibilitando assim

o que Bakhtin chama de compreensão responsiva.  Daí porque entendemos que,
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talvez mais do que em qualquer outro texto, nos manuais didáticos, portanto,

dirigidos a um leitor que não faz parte da comunidade discursiva do autor, a 

utilização de recursos metadiscursivos podem facilitar o diálogo autor/leitor, 

constituindo-se assim de importância fundamental a uma compreensão efetiva. 

Em outros termos, no caso dos textos didáticos, as estratégias metadiscursivas

ajudam a amenizar a relação dialógica  assimétrica, existente entre autor e leitor, 

propiciando assim uma compreensão responsiva. 

Uma conseqüência da divergência entre pragmaticistas e analistas do 

discurso em relação ao papel do sujeito é o fato de que a noção de contexto

também se coloca como um ponto de discórdia entre as duas vertentes. 

Para a Pragmática, a noção de contexto se refere essencialmente à cena

pragmática do discurso.  Isso, como explica Possenti (2003) se deve em larga 

medida ao tipo de corpora analisados. Quase sempre pequenos diálogos ou 

situações discursivas bastante institucionalizadas, de cujo funcionamento os

falantes têm pleno domínio.  Enquanto para a AD, contexto, ou como prefere 

Pêcheux (1975), as condições de produção, dizem respeito à formação ideológica 

em que está inserido o enunciador e a(s) que se coloca(m) em posição de 

alteridade a ela, dado que são as formações discursivas que condicionam tal ou 

qual discurso e não a intenção do enunciador ou a cena pragmática do discurso,

ou seja, as condições de produção imediatas.

Retomando a questão da metalinguagem, é evidente que, como já dissemos, 

sua ocorrência está essencialmente vinculada ao papel do sujeito.  Não seria,

pois, de estranhar que para Authier-Revuz os enunciados meta constituam “uma

negociação do sujeito em meio a toda a heterogeneidade constitutiva que 

caracteriza o discurso” (1982:91).  Trata-se do que a autora refere como 

“modalização autonímica”, descrita como a configuração enunciativa da 

reflexividade metaenunciativa, a qual implica uma atitude linguageira de auto-

representação opacificante do dizer do enunciador em se fazendo.  O caráter

modalizador dessas atividades linguageiras remete à atitude do sujeito 

enunciador, à distância em que se coloca em relação à sua enunciação e, 

conseqüentemente, ao grau de opacidade que imprime ao seu discurso. Estas 
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posições se revelam através do que a autora descreve como as “não

coincidências” do dizer, as quais se atualizam, exatamente através do poder de 

reflexividade das línguas naturais.  Em outros termos, onde “X’ é uma

representação do dizer de X, sendo que ambos se realizam sobre o fio único do 

discurso, ou seja, do dizer em se fazendo” (1998: 15). 

A autora classifica esses enunciados autonímicos em 06 categorias de 

acordo com o grau de evidência, obedecendo a uma escala que vai do mais ao 

menos explícito. A saber:

a) Formas explicitamente metaenunciativas , em que se verifica a presença 

do EU, o que lhes confere um grau de distanciamento mínimo e opacidade 

máxima.

Ex: Eu digo X. 

    O que eu chamo X. 

    X, eu emprego esta palavra, se bem que... 

b) Formas explicitamente metaenunciativas que implicam um EU, lingüisticamente 

descritas através de subordinadas, sintagmas circunstanciais e oposições. 

Ex: X, se  posso dizer. 

    Como se diz. 

    Por assim dizer. 

    No sentido X 

    Sem jogos de palavras.

    X, palavra, expressão que... 

c) Formas explicitamente metalingüísticas com um autônomo X’  ou Y’.

Ex: X, a palavra X’ é inconveniente. 

    O que Paulo chama X’

    O Paulo diz X’.

    X, Paulo diz X’
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d) Formas sem elemento autonímico, ou sem elemento metalingüístico unívoca. 

Ex: X, quer dizer, Y. 

     X ou Y. 

     X, enfim, Y. 

     X que... 

e) Sinais tipográficos ( aspas, itálicos) e de entoação. 

f) Formas puramente interpretativas (alusão, discurso indireto, jogo de palavras

não marcadas) que respondem pela heterogeneidade constitutiva. Casos que 

marcam um maior distanciamento e uma opacidade mínima. 

As formas metaenunciativas descritas acima assinalam, segundo Authier-

Revuz (1998) 04 campos de não-coincidências do dizer, onde a heterogeneidade 

revela o desdobramento do dizer localmente confrontado.  Dito de outra forma, 

tais enunciações têm a função de marcar não-coincidências do dizer ou 

heterogeneidades discursivas. A saber: 

a) Não-coincidência interlocutiva entre os co-enunciadores, o que remete à noção 

de sujeito clivado, dividido, não uno da AD. 

b) Não-coincidência do discurso consigo mesmo, afetado pela presença em si de 

outros discursos. Uma referência à heterogeneidade constitutiva. 

c) Não-coincidência entre as palavras e as coisas, o que revela a ausência de 

transparência entre significado/significante. 

d) Não-coincidência das palavras consigo mesmas, afetadas pelo jogo da 

polissemia, da homonímia,etc. 
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A exemplo do modelo proposto por Maingueneau (1993), as categorias

metadiscursivas apresentadas por Authier-Revuz (1998) nos parecem referir mais 

particularmente glosas a respeito dos efeitos de sentido das palavras no texto, 

estando, pois, mais próximas do que é definido na literatura lingüística como 

modalizadores.  Tanto assim que a autora utiliza a expressão “modalização

autonímica”.

Não encontramos, portanto, nos dois modelos franceses, recursos 

metadiscursivos que se refiram mais diretamente à arquitetura textual. Isto é, 

recursos responsáveis pelo orientação do leitor em relação  à estruturação 

textual.  Daí porque não os tomaremos nas nossas análises. 

Passaremos, então, à apresentação de alguns autores que têm trabalhado 

mais diretamente com textos de natureza didádica. 

2.3 Metalinguagem em Textos Didáticos 

Iniciamos esta seção apresentando a taxionomia proposta por Kopple 

(1985), cujo trabalho, desenvolvido nos EUA, tem emprestado especial atenção à 

importância dos recursos metadiscursivos para a compreensão de textos 

didáticos.

Tomando como ponto de partida o modelo proposto por Willims (1981) 

Kopple (1985) descreve um modelo de análise que compreende 07 categorias 

metadiscursivas.  A saber:

1) Conectivos textuais: incluem-se aqui palavras e expressões que ajudam o 

leitor a identificar a estrutura textual e a forma como as partes do texto se 

encaixam, garantindo assim a progressividade temática através de relações

lógicas  e temporais (ex: “entretanto”, “contudo”, “em conseqüência”, “ao mesmo 

tempo”, “assim que”); enumerativas (ex: “primeiro”, “a seguir”, “finalmente”); 

causais (ex: “por isso”, “porque);  e demais relações  argumentativas.  Compõem
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esta categoria as conjunções descritas na gramática tradicional, acrescidas de 

expressões que exercem a função de articuladores textuais, usualmente não 

contempladas como tal na tradição da gramatical normativa.  Daí porque os 

autores têm utilizado uma terminologia mais abrangente, como por exemplo 

sinalizadores, palavras de ligação ou ainda conectores ou marcadores

argumentativos.  Além de Kopple (1985), vários outros estudiosos  têm atribuído a 

tais expressões uma função metadiscursiva uma vez que não têm a função de 

acrescentar conteúdos proposicionais e sim de ligar tais conteúdos  a fim de 

garantir a progressão textual. Entretanto, a classificação dos marcadores 

argumentativos como metalinguagem não é uma questão consensual. A

controvérsia reside, pois, em se a função de ligar os conteúdos se situa no nível 

da linguagem ou da metalinguagem.

Kopple (1985)  inclui também nesta categoria  expressões que servem para 

anunciar conteúdos  a serem tratados posteriormente (ex: “como veremos no 

próximo capítulo”), além de expressões que retomam proposições anteriores (ex:

“como observamos no capítulo anterior”), ou ainda expressões que introduzem

conteúdos localmente (ex: “o que quero fazer agora é desenvolver a idéia de 

que...”)  Nestes casos, ressalta o autor, o objetivo é chamar a atenção do leitor

para a relação entre a informação já apresentada e o conteúdo a ser 

desenvolvido.

Ainda com relação aos conectores textuais, o autor refere expressões como 

“quanto a”, “com relação a”, as quais focalizam a atenção do leitor para um 

aspecto ou tópico particular de uma frase, sentença ou parágrafo.  Em Williams

(1981) e Crismore (1985b,1988a,1989,1999, 2005) tais expressões são 

classificadas como topicalizadores.  Segundo  Kopple (1985), a sua preferência 

em classificá-las como conectores textuais deve-se ao fato de que, a exemplo dos

demais casos, a função que exercem é igualmente a de conectar blocos

informativos entre si e assim garantir a teia textual. 

2) Glosas sobre o código : têm a função de ajudar o leitor a compreender o exato 

significado das palavras no texto.  O autor observa que a não ser nos casos em 

que o termo em foco constitui o próprio conteúdo proposicional, as expressões
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usadas para definir, delimitar ou explicar um termo não contribuem para o 

desenvolvimento proposicional e, portanto, têm uma função metadiscursiva.

3) Marcadores ilocucionários: através dos quais o autor deixa claro para o leitor o 

ato de fala que se propõe realizar.  Kopple (1985) ressalta a importância de tais 

expressões nos casos em que há uma mudança de ação por parte do autor ou 

quando a ação praticada pode acarretar implicações na compreensão do discurso

primário.  No mais das vezes esta estratégia metadiscursiva se evidencia através 

de verbos performativos como por exemplo: “para resumir”, “proponho que...”

“apresentarei a seguir..”. , etc. 

4) Marcadores de validade: expressam o grau de verdade ou probabilidade 

atribuído pelo autor ao conteúdo proposicional.  Muitas dessas expressões têm 

sido designadas na literatura como limítrofes. São exemplos : “talvez”, “pode ser”, 

“de certa forma”, “é possível”, etc.  Outras expressões incluídas nesta categoria 

são também designadas como enfatizadores e ao utilizá-las  o autor deixa

transparecer ao leitor sua crença ou posição favorável ao discurso primário. 

Incluem-se neste caso expressões tais como: “é obvio”, “claramente”, “sem 

dúvida”, etc.  Ainda na categoria de marcadores de validade, Kopple (1985) inclui 

o que chama de atributivos.  Trata-se de expressões como: “segundo fulano”, 

“conforme considera fulano”, “assim como salientado por fulano”, etc.  Note-se 

que, como observa o autor, quando estas expressões são consideradas

atributivas, a sua função é a de levar o leitor a julgar favoravelmente a informação 

do discurso  primário, e não introduzir a voz do outro no fio do discurso. Distinção 

que só é possível  se definir no contexto de uso da língua e não de forma 

apriorística. Vale dizer, a partir de um paradigma funcionalista e dentro de uma 

abordagem interacionista. 

5) Narradores: trata-se das mesmas expressões usadas com atributivas, porém, 

neste caso a sua função é a de informar o leitor sobre a autoria da informação 

apresentada. Ou seja, introduzem a voz do Outro no fio do discurso. 
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6) Marcadores de atitude: através dos quais o autor expressa a sua reação diante

do conteúdo primário.  São expressões como: “surpreendentemente”, “é 

alarmante notar que...”, “interessante observar que... “. 

7) Comentários : o ponto chave para a identificação desta categoria é o fato de 

ela estabelecer uma espécie de diálogo implícito entre o autor e o leitor, a partir 

da suposição que aquele faz em relação à possível reação deste. Ocorre através 

de expressões do tipo: “muitos de vocês serão contrários a idéia de que...”,

“provavelmente você deve estar se perguntando...”, “certamente você vai 

estranhar”. Ou ainda expressões que estabelecem um determinado 

relacionamento entre autor e leitor Ex: “meu amigo”. 

Em resumo, Kopple (1985) descreve 07 categorias (conectivos, glosas sobre 

o código, marcadores ilocucionários, marcadores de validade, narradores, 

marcadores de atitude e comentários) que têm em comum  a característica de 

não expandirem o conteúdo primário do texto, o que lhes confere uma função 

metadiscursiva . Ou seja, elas não expressam mensagens relativas aos 

processos, formas, objetos, atrações, qualidades, estados ou relações do mundo 

exterior, o que as situa em um nível discursivo diverso daquele descrito pelo 

conteúdo proposicional.  As funções exercidas pelas expressões que configuram 

tais categorias dizem respeito ao discurso primário, porém, não o constituem.

Trata-se do discurso sobre o discurso. Em outras palavras:  metadiscurso.

Interessante observar no modelo de Kopple (1985) o fato de que, ao 

contrário das classificações de orientação francesa – Maingueneau (1993) e 

Authier-Revuz (1998) - encontramos na sua taxionomia recursos metadiscursivos 

mais diretamente relativos à estruturação do texto. 

Kopple (1985) esclarece que, apesar de teoricamente descritas em 

categorias discretas, muitas dessas expressões podem exercer uma duplicidade

de funções metadiscursivas.  É o caso, por exemplo, de “para concluir essa 

seção”, a qual pode funcionar tanto como conectivo como marcador ilocucionário.

Nestes casos, apenas o co-texto e o contexto podem definir a função 

predominante.  Isto deixa claro que as funções exercidas pelos enunciados

metadiscursivos só podem ser definidas no contexto de uso da língua e não de 
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forma apriorística.  Obviamente, a observação do autor se aplica às demais 

categorias, o que  constituiu em uma das  dificuldades de análise, conforme 

veremos oportunamente.

Por último, porém, de fundamental importância para esta pesquisa, é o 

trabalho da autora americana Avon Crismore (1983a, b,c,1984,1985a,b,1988a,b,

1989a,b,1991,2005) bem como a opinião de alguns autores citados nos seus

estudos a respeito dos enunciados metadiscursivos. Nas suas pesquisas,

prioritariamente desenvolvidas com textos didáticos na área de Estudos Sociais, a 

autora busca identificar e classificar a ocorrência de enunciados meta, bem como 

analisar os seus benefícios para a textualidade e, conseqüentemente, para a 

inteligibilidade desses manuais. Trata-se de um trabalho que, pelo corpus 

analisado e pelos objetivos projetados, se aproxima de forma relevante dos 

nossos interesses.

Para a autora, o metadiscurso constitui um veículo através do qual o autor 

comenta seu próprio texto ao mesmo tempo em que guia o leitor. Considera
que o uso de estratégias metadiscursivas pode melhorar a qualidade
textual, além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades necessárias à 
formação de um leitor competente, favorecendo, portanto, uma boa
compreensão. No caso de textos didáticos, a autora defende que os 
enunciados meta contribuem significativamente para a apreensão dos 
conteúdos proposicinais,  situados no nível do discurso primário. Do ponto 
de vista psicológico, pode ainda estimular uma atitude positiva em relação
às áreas de estudo e à leitura de um modo geral. 

Considerando que a comunicação pedagógica tem o objetivo precípuo de 

influenciar a formação educacional do aprendiz, a autora defende que a educação

é uma forma especial de comunicação e, portanto, seria um ramo da Retórica. 

Contudo, ao contrário da Retórica clássica, cujo efeito de influência se limitava à 

persuasão, na Retórica moderna esse efeito tem se ampliado consideravelmente, 

a ponto de incluir modelos discursivos didáticos, os quais, ao em vez de persuadir

o interlocutor, buscam conseguir uma aceitação racional da informação, o que, na 

sua opinião,  deveria caracterizar a comunicação pedagógica.  Citando Cronkite 
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(1979, apud Crismore 1989) a autora endossa a definição segundo a qual a 

Retórica é o estudo dos efeitos do discurso que incluem a compreensão e a 

aceitação. Para essa Nova Retórica, o diálogo constitui o evento 
comunicativo por excelência e a língua é definida como um processo
colaborativo e social.

Isto significa que a Retórica hoje assume uma perspectiva social e 

interacional, na qual ambos os interlocutores (falante/ouvinte, autor/leitor)

assumem papéis, desempenham atividades e participam do evento da 

comunicação.  O autor/escritor define o seu papel em função do leitor.  Este, por 

sua vez, define a sua atuação e infere o papel do autor/escritor.  Isso com base 

em atitudes, crenças e conhecimentos partilhados entre autor e leitor a respeito 

mundo e sobre o outro.  E, a partir desses contextos, constroem os seus

discursos. “Os papéis definidos e inferidos determinam se os autores usam ou 

não os enunciados metadiscursivos em seus discursos” (Crismore 1989b:7) . 

Assim, continua a autora, os produtores de materiais didáticos se beneficiariam

em observar os fatores que relacionam a compreensão e a aceitação do leitor 

quanto às  atitudes e crenças do autor, bem como as relações  percebidas entre 

leitores e autores, e o estilo escolhido por estes em função de tais percepções. 

Para a autora, um livro didático que apresente uma forma retórica seria aquele 

que efetivamente comunique tanto o conteúdo informacional (discurso primário) 

quanto a posição do autor sobre esse discurso, o que é transmitido através de 

estratégias metadiscursivas, as quais marcam  a presença do autor no texto.

Para Crismore  (1985b, 1988a, 1989a,b), um livro de orientação retórica 

apresenta traços de uma comunicação real e, em especial de uma comunicação

pedagógica efetiva. 

Portanto, consideradas estratégias retóricas, as atividades metadiscursivas 

constituem um conjunto de recursos utilizados para indicar a presença do autor  e 

as propriedades estruturais do texto. Desta forma, os enunciados meta 

esclarecem o ponto de vista do autor, suas atitudes e objetivos, aproximando os 

sujeitos da cena enunciativa: autor e leitor. 
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Esta definição nos remete mais uma vez à questão do papel do sujeito/autor, 

desta vez considerada em função dos efeitos exercidos sobre o leitor. Crismore 

(1985b,1988a,1989a,b) acredita que se um autor assume o papel de um repórter 

objetivo ou de um interlocutor, pode acarretar relevantes diferenças na  reação do 

leitor.  Contudo, salienta que se trata de uma questão a ser considerada com 

cautela, sem grandes generalizações, pois envolve também vários outros 

aspectos importantes tais como gênero textual e propósito comunicativo.  Além

disso, lembra que há que se considerar questões culturais envolvidas nessa 

relação entre autor e leitor.   Culturas que valorizam as relações interpessoais e 

as interações sociais na comunicação, provavelmente, utilizarão recursos 

retóricos que expressem significados interpessoais de uma forma diversa daquela 

cultura onde essa valorização não se verifica.   Sugere então que a relação  entre 

autor e leitor seja analisada em um continuum.

Na literatura, por exemplo, esse continuum se estende do extremo dos

contos folclóricos, de autores diversos ou de autoria desconhecida, cujos textos 

são autorizados pela tradição; até o outro extremo onde se situam as ficções 

autorais, cujo autor/narrador é parte da estória, introduzindo seus comentários 

sobre as idéias, personagens e eventos do universo ficcional através de um ponto 

de vista de 1ª. pessoa. Isto o aproxima do leitor, permite-lhe exercer maior

influência sobre a sua reação.

No caso dos textos didáticos esse continuum se revela desde o extremo

constituído por manuais publicados por editoras ou autoridades da área, as quais

se mantêm como narradores de 3ª. pessoa, informando conteúdos de forma 

impessoal e canônica, até o outro extremo de livros publicados por autores que 

assumem um ponto de vista autoral revelado gramaticalmente pelo uso da 1ª. 

pessoa, e ideologicamente pelo seu posicionamento de acordo com  uma 

determinada perspectiva, ou, como diriam os analistas do discurso de orientação 

francesa, por uma certa formação discursiva. 

Crismore (1985b) acredita que nos materiais didáticos, guardadas as 

especificidades de cada disciplina e conteúdos, uma atuação mais interativa por 
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parte do sujeito/autor produz resultados mais produtivos junto ao leitor/aprendiz, o 

que em grande parte se efetuaria através do uso de estratégias metadiscursivas.

Corroborando esta posição, Crismore acrescenta a opinião de Walter Ong, o 

qual, através de comunicação pessoal, (apud Crismore 1985b) observa que os 

livros de Estudos Sociais não deveriam apresentar apenas fatos, pois não existem

fatos definitivos.  O que há são fatos considerados sob o ponto de vista de um 

autor e situados em espaço e tempo determinados.   Para esse autor o uso de 

recursos metadiscursivos, estabelecendo relações explícitas entre autor/leitor, 

situa o texto em um mundo interpessoal, onde o eu do autor e o você do leitor se 

fazem presentes da mesma forma em que, inversamente, o eu do leitor e o você 

do autor se contrapõem em uma relação dialógica.  Por outro lado, os manuais

didáticos desprovidos de estratégias metadiscursivas situam os fatos como 

definitivos em um universo discursivo autoritário e absoluto.  A observação de 

Ong nos remete, mais uma vez, a Bakhtin, para quem:

“a linguagem autoritária reduz tudo a uma única voz, sufocando a 
variedade e riqueza que existe na comunicação humana”   (apud
Schnaiderman 1997: 16).

Ainda endossando a opinião de Ong, Crismore (1985b) acrescenta que 

algumas pesquisas, realizadas no contexto norte americano, têm indicado que,

em larga medida, as ações e reações do autor e do leitor dependem do papel que 

cada um assume em relação ao outro.  Os papéis assumidos e percebidos são 

importantes para a produção, compreensão e apreciação de uma vasta variedade 

de textos.   Mais especificamente em relação às reações do leitor, essas

pesquisas têm indicado que os esforços de compreensão, inferência e 

memorização parecem estar relacionados aos papéis desempenhados pelo autor 

e pelo leitor tanto quanto pelo conteúdo dos textos. 

É também de Ong (apud Crismore 1985b) a opinião de que as estratégias
metadiscursivas referentes à  estruturação do texto ajudam a incorporar as 
proposições do discurso primário à memória de longo prazo, uma vez que
guiam o leitor para a percepção das idéias principais e para os argumentos
de apoio apresentados pelo autor em defesa da sua opinião, além de prover 
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um contexto onde o texto possa ser situado.  Em suma, essas estratégias 

criam um contexto para o texto. 

Richard Young, também através de comunicação pessoal (apud Crismore 

1985b) observa que o autor pode se situar por uma epistemologia realista,

acreditando que verdade e sentido podem ser postos como fatos definitivos, ou 

por uma epistemologia fenomenológica, acreditando que verdade e sentido são 

contigentes.  Para esse autor, o uso de recursos metadiscursivos favorece a 

segunda perspectiva de análise e deveria ser observada nos livros didáticos. No 

caso específico do metadiscurso atitudinal, introduzido através de expressões que 

marcam a posição do autor (acredito que..., na minha opinião..., etc), Young 

considera que ficam implícitas atitudes alternativas, levando o leitor/aprendiz, 

quando devidamente orientado, a identificar outras interpretações e assim se 

tornar um leitor crítico.  A nosso ver, seria  uma  oportunidade de trabalhar com o 

aluno as questões relativas à heterogeneidade como característica constitutiva do 

discurso.

Igualmente favorável ao uso de estratégias metadiscursivas, e neste caso 

incluindo os marcadores argumentativos, referidos como sinalizadores,

(conjunções e demais expressões responsáveis pela  coesão e coerência textual) 

Booth (1961,apud Crismore 1985b) considera que tais estratégias contribuem
para explicitar e sumarizar informações, orientar as expectativas do leitor, 
relacionar as partes com o todo do texto e criar uma relação de interação
entre autor e leitor.  Booth (1961, apud Crismore 1985b) acredita que  o leitor se 

envolve com o texto e com o autor que se preocupa com o conteúdo e com o 

leitor.  Entretanto, na sua avaliação, há no ocidente uma cultura que valoriza a 

objetividade em detrimento de todo conhecimento passível de interpretações

diversas. E, continua ele, uma comunidade retórica que polariza fato e valor, 

ignorando probabilidades, certamente recomenda uma retórica de conclusões. 

Relacionando tal posicionamento da cultura ocidental com a questão do livro

didático, o autor acrescenta que esta é uma atitude que tende a não promover 

questionamentos, nem julgamentos prováveis e, conseqüentemente, descarta 
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estratégias metadiscursivas que revelem probabilidades e incertezas tais como:

‘parece’, ‘é provável’, ‘aparentemente’, ‘certamente’, etc. 

Esta observação de Booth (1961, apud Crismore 1985b) encontra respaldo 

em uma pesquisa realizada por Crismore (1989a) junto aos editores responsáveis 

pela publicação de livros didáticos nos EUA, com o objetivo de identificar as suas 

concepções sobre as características esperadas nesses materiais. Os resultados

revelam concepções que se coadunam perfeitamente com as observações de 

Booth (1961, apud Crismore 1985b).  Por exemplo: 

a) o objetivo do livro didático é informar e não despertar questionamentos, 

b) o conteúdo do livro deve ser exposto, não interpretado, 

c) o conteúdo deve ser livre de avaliação e apresentado como um corpo de 
conclusões,

d) os alunos precisam de um livro com informações diretas, escrito por autores 
isentos e anônimos, ou por um grupo de educadores, 

e) só deve ser enunciado o discurso proposicional, pois os aspectos interpessoais
não são relevantes, 

f) o texto didático pode se constituir de apenas um bloco informacional, com
pouca ou nenhuma introdução e conclusão, 

g) o livro didático não precisa se preocupar em informar os domínios de cada área 
de conhecimento, isto é, a origem dos conteúdos, citações, referências, etc, 

h) o livro deve ser a autoridade e a fonte de todas as informações, 

i)os objetivos devem estar apropriadamente incluídos no manual do professor, 
não no texto do aluno,

j) os livros didáticos não precisam de uma macro estrutura, uma idéia central ou 
tese, portanto, a estrutura do texto não precisa apresentar uma hierarquia. 

Evidentemente, estas concepções não se sustentam, uma vez que não há 

informação destituída de fatores tais como ponto de vista, contexto, ideologia, 

história e sociedade.  Contudo, embora nos pareçam inadequadas e  não seja do 

nosso conhecimento a existência de  pesquisas semelhantes no Brasil, a 

observação de alguns livros didáticos  nos faz pensar que  muitos dos 
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responsáveis pela produção de matérias didáticos entre nós não discordariam 

completamente dessas concepções. 

Contrária à avaliação apresentada, Crismore (1989a) sugere algumas 

diretrizes para a elaboração de materiais didáticos, às quais se refere como 

“critérios metadiscursivos para elaboração de livros textos de orientação 

retórica”(1989a,:17).  A saber:

a) colocação explícita do tópico discursivo, 

b) colocação explícita da tese a ser defendida ( ex: acreditamos que... na nossa 
opinião...),

c) argumentos que justifiquem e salientem a importância da tese defendida,

d) colocação explícita do objetivo do texto (ex:  o objetivo desse capítulo/seção é 
..., nesse capítulo / seção estudaremos... ), 

e) colocação explícita do plano global do texto (ex: na primeira parte 
apresentaremos X, em seguida Y, finalmente Z) 

 f) colocação explícita sobre a mudança de tópico ( ex:  a seguir trataremos...), 

g) avaliação das condições de verdade de uma teoria tratada (ex: provavelmente,
certamente...),

h) resumos antecipatórios, 

i) resumos de revisão, 

j) atribuição das idéias ( ex: de acordo com X, segundo Y), 

k) colocação explícita sobre as  estratégias  discursivas do  autor e  método     de 
desenvolvimento (ex: nessa seção  descreverei...).

Como podemos notar, as diretrizes propostas pela autora contrariam as 

avaliações feitas pelos editores de livros didáticos nos EUA.  Além disso, ao 

contrário do que fica implícito naquelas afirmações em relação à eliminação das 

estratégias metadiscursivas, as diretrizes propostas por Crismore (1989a) 

enfatizam a necessidade do uso dessas estratégias com vistas a explicitar a 

presença do autor, suas atitudes e objetivos, bem como a estruturação do texto. 

Outro motivo responsável pela freqüente omissão de enunciados 

metadiscursivos nos materiais didáticos nos EUA corresponde às restrições
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impostas pelas Fórmulas de Inteligibilidades (doravante FI) , as quais, baseadas

no comprimento das palavras e sentenças, além da familiaridade do vocabulário e

complexidade sintática, são amplamente difundidas naquele país como índices de 

inteligibilidade textual.  Em outras palavras, as restrições impostas pelas FI 

resultam na omissão das estratégias metadiscursivas, uma vez que estas 

contribuem para uma maior extensão dos enunciados.

Embora as FI tenham sido originalmente formuladas para avaliar a 

inteligibilidade de textos já escritos, elas têm sido usadas de forma equivocada na 

produção de livros didáticos nos EUA. Mais que isso, em alguns estados norte-

americanos as FI são obrigatórias para a redação de materiais didáticos.

No Brasil, só recentemente passamos a dispor dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), os quais têm o objetivo de estabelecer diretrizes para o ensino 

das diversas disciplinas. Porém, ao que nos parece, os PCNs se limitam ao 

conteúdo de cada uma das disciplinas, descuidando assim das questões relativas 

à redação dos textos didáticos. O mesmo parece  ocorrer na avaliação feita pelo 

Programa Nacional de Livro Didático (PNLD). Na avaliação dos manuais de 

Geografia, por exemplo, encontramos uma grande preocupação com a correção 

dos conteúdos, uso adequado das convenções cartográficas, adequação dos

recursos visuais e uma enfática rejeição a preconceitos. Tudo isso reputamos 

válido e pertinente.  Porém, sentimos falta de critérios que orientem a redação dos

textos. Apenas nos critérios classificatórios encontramos menção à língua, nos 

seguintes termos: “ a linguagem do livro deve ser flexibilizada e adequada à faixa 

etária a que se destina” ( PNLD 1999: 407).  A mesma observação se repete no 

PNLD/2002 quando recomenda uma “linguagem adequada ao estágio cognitivo 

do aluno” (p.374).4  Fica então a pergunta: Como flexibilizar e adequar a 

linguagem do livro didático à faixa etária e ao estágio cognitivo da população a 

qual se destina?

4 Também na edição do PNLD / 2005 sentimos falta de uma maior atenção a respeito da redação
dos textos.  Novamente, é retomada a observação com relação à adequação da linguagem à faixa
etária, especificamente com relação ao léxico, nos seguintes termos: “ a linguagem deve ser
adequada ao estágio de desenvolvimento cognitivo do aluno e contribuir para o desenvolvimento
do vocabulário específico da Geografia e dos conhecimentos lingüísticos do educando, evitando
reducionismos e esteriótipos” ( p. 106 ). 
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Apesar de não dispormos de fórmulas nem critérios linguísticos

institucionalmente estabelecidos para a redação de materiais didáticos, nos 

parece que há também entre nós uma certa tendência a imaginar que enunciados

curtos são, necessariamente, mais fáceis de serem compreendidos, o que, 

evidentemente, não se verifica.  Uma das evidências contra esta suposição é que 

ao se produzirem enunciados curtos eliminam-se as expressões metadiscursivas, 

em especial aquelas referidas como sinalizadores, expressões articuladoras do 

discurso ou marcadores argumentativo, responsáveis pela coesão e coerência do 

texto, deixando a cargo do aprendiz o estabelecimento dessas relações,o que 

aumenta,  consideravelmente, a  carga de processamento cognitivo.

Sobre esse tipo de estratégias metadiscursivas (conjunções e demais 

expressões responsáveis pelo encadeamento das partes do texto) encontramos 

nos trabalhos de  Crismore( 19885b, 1988a) referência às pesquisas realizadas 

por Armburster e Anderson , os quais defendem o uso explícito e repetido dessas 

estratégias nos livros didáticos. Segundo esses autores, quanto mais consistente 

e explícita a organização das idéias no texto, mais facilmente serão 

compreendidas e apreendidas. Isto significa que um livro didático ideal
deveria apresentar de forma explícita e recorrente os esquemas de
estruturação do texto tanto no plano macro, como micro, promovendo de 
forma clara e precisa a coerência global e pontual to texto. 

Em um artigo dedicado à compreensão de textos falados e escritos, 

Marcuschi (1991: 41) comenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida por

Chaudron e Richards (1986) e endossa a idéia de que os macromarcadores

favorecem o processamento textual pela estratégia descendente, ou seja, “uma

compreensão por fatias ou blocos maiores […], pois esses marcadores têm a 

propriedade de orientar, posicionar e organizar porções discursivas

metacomunicativamente”.

É preciso salientar, entretanto, que a despeito de toda a ênfase emprestada 

em defesa do uso das estratégias metadiscursivas de um modo geral e nos livros

didáticos em particular, Crismore (1985b, 1988a, 1989a), bem como os autores 

citados em seus trabalhos, também ressalta a dificuldade de caracterização,
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classificação e definição desses enunciados.   A autora acentua que se trata 

de um conceito cuja definição se estende em um continuum que vai desde o 

implícito, não verbal ao explícito, verbal e específico. Ademais, trata-se de um ato 

retórico que pode se referir ao sujeito do discurso, aos seus objetivos e atitudes, à 

cena enunciativa e à própria estrutura do discurso.  Observação já proposta por 

Borillo (1985) , como vimos acima.

Correlacionando essas referências às funções da linguagem propostas por 

Halliday, Kopple, (apud Crismore 1985b) observa que os enunciados meta 

preenchem as funções textual e interpessoal.  O autor acrescenta ainda que, não 

obstante a diversidade de formas e a falta de uma definição precisa, parece 

consensual  o fato de que os enunciados metadiscursivos  não concorrem para a 

expansão proposicional do texto.  Ou seja, eles não contribuem para a progressão 

temática do texto, pois, não acrescentam tópicos.  Daí porque não preenchem a 

função ideacional descrita por Halliday (1976) a qual, em certa medida, 

corresponde à função expressiva de Jakobson (1975).  Endossando as 

afirmações de Kopple (1985), Crismore (1985b) sugere que é exatamente essa 

particularidade que caracteriza os enunciados meta e os coloca em um plano 

discursivo diferente do plano proposicional,ou seja, do discurso primário. 

Tendo como pano de fundo as funções da linguagem descritas por Halliday e

baseada na classificação de Schiffrin (1980), a autora apresenta a seguinte 

taxionomia para os enunciados metadiscursivos: 

1) Metadiscurso informacional: quando usado para orientar o leitor quanto à 

compreensão do discurso primário e estrutura textual.  Subdivide-se em subtipos 

de acordo com a função exercida: 

a) Objetivo geral: enunciados antecipatórios ou finais que descrevem os 
objetivos gerais do texto, 

b) Previsão: enunciados antecipatórios que descrevem localmente o 
conteúdo e/ou a estrutura do texto, 

c) Revisão enunciados posteriores que resumem localmente o conteúdo e/ou 
a estrutura do texto, 

d) Topicalizador: enunciado que informa mudanças de tópico. 
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2) Metadiscurso atitudinal: orienta o leitor com relação às atitudes do 

autor a respeito do discurso primário.  Também subdividido em 4 subtipos: 

a) Saliência: ressalta a importância da idéia, 

b) Ênfase: refere o grau de certeza das afirmações, 

c) Limítrofe: refere o grau de incerteza das afirmações, 

d) Avaliação:  expressa a atitude do autor em relação aos fatos e idéias. 

Em seguida resumimos e comentamos algumas das pesquisas realizadas

por Crismore a partir da análise da ocorrência e efeitos do modelo proposto 

acima.

O primeiro  estudo que apresentaremos objetivou avaliar a ocorrência das 

estratégias metadiscursivas e o uso do ponto de vista autoral (1ª. pessoa) em 

manuais didáticos de Estudos Sociais, em comparação com textos de divulgação 

científica dirigidos a um público leigo em geral.  Importa salientar aqui que,

embora os dois tipos de publicação comparados tivessem como público alvo duas 

populações distintas ( escolares e não-escolares), nem uma das duas fazia parte 

da comunidade discursiva responsável pelos estudos na área de Estudos Sociais.

Em outros termos, tratava-se de duas populações distintas, porém ambas 

formadas por  leitores não-especialistas. 

O corpus analisado estava composto por 18 textos de 1000 palavras cada

um, sendo 09 de materiais didáticos e 09 de textos semelhantes aos que 

encontramos em revistas como Super Interessante, Galileu e Ciência e Cultura.

O corpus composto por materiais didáticos estava constituído por textos da 3ª. à 

8ª. série, o que corresponde aos três últimos ciclos do  atual ensino fundamental.. 

A análise das estratégias metadiscursivas informacionais (objetivo geral, 

previsão, revisão e topicalizador) revelou importantes diferenças quantitativas e 

qualitativas nos dois tipos de texto.   Nos livros didáticos, as previsões e revisões

ocorreram em menor número e concentraram-se no conteúdo temático. Ou seja, 

não contemplaram aspectos relativos à arquitetura textual. Nos textos de 
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divulgação científica, estas estratégias ocorreram mais freqüentemente, referindo-

se tanto ao conteúdo informativo quanto à estrutura do texto. Foram verificadas

também ocorrências de recurso do tipo objetivo geral, o que não ocorreu nos 

materiais didáticos.  Evidentemente, estas diferenças qualitativas resultaram em 

significativas diferenças quantitativas no uso dos recursos metadiscursivos 

informacionais nos dois tipos de textos analisados.

Com relação aos textos didáticos, verificou-se ainda um aumento 

proporcional  dos enunciados metadiscursivos informacionais ao longo das séries

analisadas, não tendo havido nenhuma ocorrência nas séries iniciais: 3ª. e 4ª.

Em suma, quanto mais adiantado o nível de escolaridade, mais elevada a 

ocorrência de enunciados metadiscursivos informacionais nos materiais didáticos. 

Contudo, esse aumento não resultou em diferenças qualitativas. 

A nosso ver, é provável que o aumento dos enunciados meta ao longo da 

escolaridade se deva, entre outros, a dois fatores principais: primeiro, à 

concepção de que a sua presença dificulta a leitura, e segundo, ao fato de que 

tornam os textos mais longos, o que, acredita-se, implicaria em um  maior nível de 

dificuldade na leitura.  Nos EUA estas interpretações encontram respaldo nas

limitações impostas pelas FI.  Entre nós, a escassez de estudos sobre o livro 

didático e a falta de critérios formais para a redação desses materiais não nos 

permite nenhuma afirmação nesse sentido. Entretanto, consideramos que, 

mesmo intuitivamente, essas concepções encontram eco na produção dos nossos

livros escolares. 

Com respeito aos enunciados metadiscursivos atitudinais (saliência, ênfase,

limítrofe, avaliação), mais diretamente relacionados com a posição do autor no 

texto e à sua influência sobre o leitor, as diferenças entre as ocorrências nos dois 

tipos de texto analisados foram ainda mais significativas.  Tanto do ponto de vista 

quantitativo, quanto qualitativo.

Os textos de divulgação científica revelaram uma ocorrência 5 vezes mais

elevada em comparação com os textos didáticos, além de uma completa omissão

desses recursos nas 3ª., 4ª., 5ª. e 6ª. séries.  A pouca ocorrência verificada nos

manuais didáticos se concentrou nas última séries: 7ª. e 8ª.  Além disso, nos 

textos didáticos as referências se limitaram a pessoas e acontecimentos 
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concretos, ao passo que nos outros textos essas referências se estenderam 

também a conceitos abstratos. Em outras palavras, nos materiais didáticos os

autores se limitaram a comentar e opinar sobre pessoas e fatos, enquanto nos

materiais de divulgação científica estes comentários se estenderam também aos 

conceitos apresentados, dando margem a possibilidades conceituais diversas e 

não  a interpretações autoritárias ou definitivas.  Qualitativamente as diferenças 

se revelaram também pelo alto índice dos enunciados meta dos tipos  ênfase, 

limítrofes e avaliação nos textos de divulgação científica, enquanto nos manuais

didáticos apareceram apenas algumas avaliações nas duas últimas séries.  Fica,

portanto, mais uma vez evidenciada a concepção de que os enunciados meta 

contribuem para a complexidade textual.  Concepção que encontra-se, 

enfaticamente, negada em toda a literatura teórica à qual tivemos acesso. 

Em um estudo, trabalhando com alunos de 6ª. série e textos de Estudos 

Sociais, Crismore (1988a) investigou a correlação entre o desempenho de leitura 

em sujeitos com diferentes níveis de ansiedade, aferidos através de testes

psicológicos, e a ocorrência de enunciados metadiscursivos dos tipos atitudinal e 

informacional, além dos efeitos decorrentes da pessoa gramatical utilizada pelo 

autor.  Nesse estudo ficaram constatados os seguintes resultados:  Os sujeitos

mais ansiosos se beneficiaram da leitura de textos na 1ª. pessoa, obtendo um

bom desempenho nos testes de avaliação.  Porém, como esperado, o acréscimo 

de recursos metadiscursivos atitudinais acarretou significativo decréscimo no 

desempenho desse grupo.   Segundo interpretação da autora, esse tipo de 

recurso metadiscursivo envolve comentários avaliativos e níveis de probabilidade 

e incerteza que costumam interferir no desempenho de alunos mais ansiosos,

uma vez que provocam ambigüidades e complexidades à situação de 

aprendizagem. Estendendo esta interpretação à questão dos níveis de 

proficiência em leitura, acreditamos que a ocorrência de recursos metadiscursivos 

atitudinais, provavelmente, também acarretaria dificuldades para leitores dotados

de pouca proficiência.

Já o acréscimo de enunciados meta do tipo informacional, em associação 

com o discurso autoral (1ª. pessoa) resultou no tipo de texto mais facilmente 

processável  para o grupo mais ansioso. 
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Por outro lado, os sujeitos com baixos níveis de ansiedade obtiveram

melhores desempenhos com textos na 3ª. pessoa, mesmo quando acrescidos de 

recursos metadiscursivos atitudinais.  A autora considera que para esses sujeitos

o uso de uma comunicação interpessoal (1ª. pessoa) funciona como um elemento 

de distração, prejudicando a atenção do aluno.  Assim como para os sujeitos 

ansiosos, os melhores desempenhos para o grupo com baixo nível de ansiedade

ocorreram com o acréscimo de estratégias discursivas informacionais. Porém, 

com relação ao ponto de vista, os mais ansiosos se beneficiaram do discurso na 

1ª. pessoa, e o grupo menos ansioso preferiu o discurso de 3ª pessoa. 

Fica, portanto, evidenciada a importância dos enunciados metadiscursivos

do tipo informacional para ambos os grupos, ao passo que o papel adotado pelo 

autor e o uso de estratégias atitudinais parecem surtir efeitos distintos com 

diferentes tipos de sujeitos. 

Diante dos resultados dessa pesquisa, a autora sugere a necessidade de 

estudos que venham a elucidar melhor a correlação entre os tipos de enunciados

metadiscursivos e as características afetivas dos alunos, com vistas a não 

incorrer no erro de aplicar o mesmo remédio a pacientes distintos.  Sugestão com 

a qual concordamos plenamente.  Pois, além de uma generalização perigosa, a 

própria avaliação a respeito de características afetivas já constitui uma questão 

que exige bastante cautela.   Isto, porém, ressalta a autora, não invalida a sua 

tese em defesa do uso dos recursos metadiscursivos nos materiais didáticos. 

Posição com a qual também concordamos. 

Consideramos que os resultados evidenciados deixam claro os benefícios

exercidos pelo tipo de estratégias metadiscursivas informacionais, as quais

contribuem mais especificamente para orientar o leitor a respeito da estrutura do 

texto, e, conseqüentemente, facilitam o seu processamento. Quanto às 

estratégias metadiscursivas do tipo atitudinal, é provável que provoquem alguma 

dificuldade para aqueles leitores que, por ainda não terem  atingido um nível de

proficiência suficiente na leitura, ou por questões  afetivas, se sintam inseguros 

diante de uma leitura que requeira  uma maior perspicácia com relação  à 

avaliação acerca do conteúdo proposicional.  Daí porque Crismore (1888a)

tomou esta possibilidade como hipótese no seu trabalho.  Com relação ao uso da 
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1ª. ou 3ª. pessoas, o que implica, respectivamente,  uma maior ou menor 

aproximação entre autor e leitor, os resultados das pesquisas, conforme 

observado pela  autora, merecem ser investigados mais acuradamente. 

Neste capítulo, fizemos uma breve exposição dos estudos relativos ao 

desenvolvimento do conceito de metalinguagem. Emprestamos maior atenção 

aos trabalhos realizados na Lingüística e na Educação uma vez que constituem

os dois campos de confluência em que se situa a nossa investigação. 

Especialmente fundamentados no conceito de dialogismo proposto por Bakhtin 

([1979]1992), ([1929]1997) e com base nos trabalhos de autores como Jakobson 

(1975, 1995 ), Halliday (1976),  Borillo (1985), Maingueneau (1993,2002), Authier-

Revuz(1982,1987,1988,2003),Possenti(2002,2003),Cunha(1997a,b;1998,1999,20

02),(Kopple(1985),rismore(1983a,b,c;1984,1985a,b;19888a,b;1989a,b1991,2005)

Marcuschi (2001, 2002a,b;2003,), Gomes de Matos (1998a,b;2002) entre outros, 

tentamos trilhar o percurso desde os primeiros estudos acerca do “poder” de 

reflexividade das línguas naturais, ou seja, sobre o uso autonímico do código 

lingüístico, até os estudos mais recentes a respeito da metalinguagem. 

Situando este percurso no processo de desenvolvimento dos estudos 

lingüísticos, caminhamos do paradigma estruturalista, dominante na primeira 

metade do século XX, até o paradigma funcionalista e seus desdobramentos

iniciados na segunda metade daquele século.  Assim, passamos de uma visão de 

língua circunscrita ao próprio código lingüístico, a uma concepção ulterior a ele, 

incluindo-se aí todos os elementos extralingüísticos capazes de contribuir para a 

construção do sentido. Com isso, vimos que o conceito de metalinguagem tem 

igualmente se expandido, passando das limitadas referências ao código, às 

referências discursivas e até comportamentais.

Vimos também que, apesar do crescente interesse pelo estudo dos

enunciados meta, persiste ainda o grande desafio de definir e classificar esses 

enunciados de uma forma mais precisa. 

Entretanto, algumas características e funções metadiscursivas parecem 

consensuais, conferindo às atividades meta uma identidade e importância, não 

apenas no campo dos estudos lingüísticos, como também em outras áreas do 

conhecimento.
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Os enunciados metadiscursivos têm a propriedade de referi-se ao próprio 

código lingüístico, às condições enunciativas, inclusive aos objetivos e atitudes do 

autor, bem como à construção do discurso, inscrevendo-se assim em um patamar 

enunciativo diferente daquele do discurso primário.  Além disso, é igualmente 

consensual a idéia de que os enunciados meta não contribuem para a progressão 

temática, uma vez que não acrescentam informações a respeito do tema do 

discurso, mas sobre o próprio discurso.  Em outras palavras, esses enunciados 

não exercem a função referencial, descrita por Jakobson (1975), ou ideacional na 

classificação de Halliday (1976).  Significa dizer que a função dos enunciados 

metadiscursivos não é a de informar, mas como coloca Borillo (1985) cabe-lhe
contribuir para o esquema  de compreensão do discurso primário, sua 
progressividade lógica e para estabelecer a estrutura discursiva, além de
estabelecer relações interpessoais entre autor e leitor. 

Na área de análise e avaliação de livros didáticos, apresentamos a opinião

de vários autores a favor do uso dos enunciados metadiscursivos nesses

materiais como estratégias retóricas, com vistas a registrar explicitamente o 
diálogo entre autor e leitor, indicar a estruturação global e pontual do texto, 
bem como esclarecer a posição do autor diante do discurso primário. E, com

isto, podemos concluir que os enunciados meta podem contribuir para tornar 
o texto mais claro e acessível ao leitor, promovendo assim uma 
compreensão responsiva.

É com esta compreensão a respeito da metalinguagem que nos propomos 

realizar esta pesquisa.   Embasados no referencial teórico descrito neste capítulo,

procederemos às nossas análises a respeito das ocorrências quantitativa e 

qualitativa dos enunciados metadiscursivos em materiais didáticos de Geografia 

indicados para a 5ª série do ensino fundamental. 



                                                                                       

ANÁLISE DO CORPUS 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DO CORPUS 

Procedemos, neste capítulo, à análise do corpus.  Antes, porém, 

apresentamos as categorias que compõem o nosso modelo analítico, além de 

esboçar uma breve descrição a respeito dos livros de onde selecionamos os 

capítulos analisados.

3.1 Definição das Categorias de Análise 

Com base nas taxionomias apresentadas no capítulo 2, em particular os 

modelos propostos por Kopple (1985) e Crismore (1985b,1988a,1991), elegemos 

as categorias utilizadas na análise do corpus.  Contemplamos prioritariamente 

aquelas cujas funções colaboram mais diretamente para o que tem sido referido 

na literatura lingüística como infra-estrutura ou arquitetura textual.  Isto é, 

categorias que exercem as funções de explicitar e facilitar o esquema de 
compreensão do discurso, sua progressividade temática, a estrutura textual 
e o planejamento discursivo do autor.  Importante ressaltar que, ao exercerem

tais funções, estas categorias metadiscursivas contribuem  para estabelecer um 
diálogo entre os interlocutores (autor/leitor) a respeito do desenvolvimento 
do discurso primário e do seu conteúdo, facilitando, assim, a compreensão.
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Embora relevantes para a estruturação do texto, não foram considerados os 

chamados sinalizadores, conectores ou marcadores argumentativos.  Esta 

exclusão se deve a 02 fatores: primeiro, à falta de consenso entre os autores a 

respeito de quais expressões devem pertencer a essa categoria e se de fato 

exercem uma função metadiscursiva; segundo, por considerarmos que a análise

de tais expressões só seria pertinente em um estudo que contasse com a 

participação do leitor como sujeito do experimento, com vistas a avaliar a 

influência dessas expressões para a sua compreensão. Seria, portanto, um 

estudo na perspectiva cognitivista, o que não corresponde aos nossos interesses 

neste trabalho.

Também não foram contempladas categorias que implicam juízo de valor ou 

posicionamento do autor em relação ao conteúdo primário, como é o caso dos 

marcadores de validade descritos por Kopple (1985) e as categorias atitudinais

propostas por Crismore (1985b,1988a,1991), geralmente classificados na 

literatura lingüística como modalizadores. Isto porque consideramos serem de 

difícil avaliação e de pouca relevância em uma pesquisa de cunho

predominantemente descritivo e que não se propõe analisar a reação do leitor às 

estratégias metadiscursivas.  Como já mencionado, a nossa investigação se 

deterá na análise de textos didáticos de Geografia indicados para a 5ª série do 

ensino fundamental. 

Assim, neste estudo, nos propomos descrever as ocorrências
quantitativa e qualitativa dos recursos metadiscursivos que contribuem para
explicitar as informações do discurso primário, organizar a estrutura textual, 
orientar as expectativas do leitor e estimular a sua memória, facilitando-lhe
assim o diálogo com o autor e, conseqüentemente, a compreensão.  Pois,

entendemos que, se a leitura é um processo de reconstrução de significados, os 

recursos utilizados pelo autor com o objetivo de guiar o leitor nessa reconstrução 

são de singular importância para a compreensão.  E, com certeza, as estratégias

metadiscursivas responsáveis pela arquitetura textual constituem os pilares de 

sustentação para essa reconstrução. 
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A despeito de fundamentarmos a nossa análise nos modelos desenvolvidos

por Kopple e Crismore, sentimos necessidade de redefinir algumas das suas

categorias em virtude das sobreposições de funções metadiscursivas encontradas 

nos modelos originais. Além disso, considerando o grande número de ilustrações

(figuras, gráficos, tabelas, mapas, etc) presentes nos capítulos analisados,

resolvemos acrescentar mais uma categoria, constituída por estratégias 

metadiscursivas cuja função seria orientar o leitor para a observação desses 

textos visuais que, em princípio, deveriam complementar o texto principal. 

De Crismore (1985b,1988a,1991) usamos 04 categorias, designadas pela

autora como informacionais, as quais entendemos terem a função precípua de 

explicitar a estrutura de composição do discurso. Porém, assim como Hyland 

(1999), preferimos designá-las como categorias textuais, dado que tratam mais 

diretamente da arquitetura textual.  Incluímos ainda nesta classificação as 

estratégias utilizadas na indicação das ilustrações.  Com isso, o nosso primeiro 

conjunto de recursos metadiscursivos está constituído das seguintes categorias: 

a) OBJETIVO GERAL: estratégias constituídas por enunciados que introduzem 

ou resumem o texto, dando ao leitor uma visão geral do tema, podendo também 

expor os objetivos do autor e esclarecer a composição textual.   Encontra-se no 

início e/ou final do texto. 

b) PREVISÃO: enunciados ou expressões utilizados para antecipar um novo 

tópico a respeito do tema, orientando assim as expectativas do leitor.  Funcionam

como recurso para mudança de tópico, ocorrendo sempre no desenvolvimento do 

texto.  Nesta categoria conjugamos o que Crismore (1985b) classifica como 

topicalizadores, enquanto para Kopple (1985) seria um tipo de conector textual. 

c) REVISÃO: enunciados que sumarizam pontualmente a exposição de um

determinado tópico, localizando-se igualmente no corpo do texto. Geralmente, ao 

final de um parágrafo. Constituem, portanto, uma espécie de conclusão pontual 

que, de forma anafórica, estimulam a memória do leitor quanto ao que ele acabou 

de ler, na medida que fazem uma revisão dessa leitura. 

d) RETOMADA: enunciados que remetem o leitor a um tópico tratado 

anteriormente, com vistas a trabalhá-lo mais detalhadamente ou usá-lo como 
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“gancho” para a introdução de um novo tópico. Caso em que é responsável pela 

mudança de tópico e conseqüente progressão temática.  Ocorrem  no corpo do 

texto e, a exemplo das revisões, funcionam de forma anafórica, dado que 

remetem o leitor para um tópico já explorado no texto.  Desta forma, estimulam a 

memória de curto prazo, dominante no ato da leitura.  Porém, ao contrário da 

revisão, a retomada costuma ocorrer no início do parágrafo. 

e) INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÃO: recursos metadiscursivos que remetem o 

leitor à observação dos textos visuais.  Encontram-se, em geral, no corpo do texto 

principal e têm a função de integrar os textos visuais ao texto linear. 

As outras 03 categorias que completam o nosso modelo de análise têm em 

comum a característica de não apresentarem uma posição prevista no texto, 

como é o caso das categorias descritas acima.   Ao contrário, são estratégias que 

se distribuem ao longo de todo o texto, podendo, inclusive, estar contidas nos

metaenunciados textuais.  Ou seja, podem ocorrer no meio de enunciados

metadiscursivos dos tipos objetivo geral, previsão, revisão, retomada e indicação

para ilustração.  São categorias que têm, essencialmente, as funções de 

esclarecer significados, autorias e atos de fala.  No modelo de Crismore (1985b), 

estão classificados como recursos metadiscursivos informacionais.  Preferimos, 

entretanto, designá-las como categorias heurísticas, para evitar uma 

interpretação relativa ao conteúdo informativo do discurso primário.  As categorias 

heurísticas a serem analisadas são as seguintes: 

a) GLOSA SOBRE O CÓDIGO: conforme descrito por Kopple (1985), são 

enunciados que têm a função de definir, delimitar ou explicar um determinado

termo, ajudando o leitor a apreender o sentido preciso da palavra no texto. 

b) MARCADOR ILOCUCIONÁRIO: quase sempre realizados através de verbos 

performativos, esses marcadores têm a função de explicitar o propósito 

comunicativo do autor. 

c) NARRADOR: enunciados que introduzem um discurso relatado, explicitando a 

autoria do discurso primário, introduzindo assim a voz do Outro no fio do discurso,

o que configura um caso de heterogeneidade mostrada. 
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Com o objetivo de oferecer ao leitor uma melhor visualização das categorias 

de análise exploradas neste estudo, apresentamos abaixo um quadro 

demonstrativo (2), contendo os tipos, funções e exemplos das categorias que 

compõem o nosso modelo de análise, conforme descrito acima. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE

CATEGORIAS FUNÇÕES EXEMPLOS

OBJETIVO
GERAL

*Introduzir o tema do texto, 
*Resumir o tema do texto. 

*Neste capítulo vamos
conhecer...,
* O nosso objetivo é...,
*Neste capítulo expusemos…

PREVISÃO
*Antecipar um novo tópico 
*Mudar o tópico.

*Passemos à questão X,
*Na próxima seção trataremos
de X 

REVISÃO
*Sumarizar pontualmente um 
tópico tratado

*Como acabamos de ver...,
*Com isso, vimos que ..., 
*Em resumo...,
 *Concluindo…

RETOMADA

*Remeter o leitor a um tópico já 
tratado para explorá-lo mais
detalhadamente ou relacioná-lo
a um novo tópico, ocasião em
que serve para mudança de
tópico.

*Conforme vimos acima ..., 
*Conforme descrito na seção
X...,
* Você já viu que… 

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/ 
ILUSTRAÇÃO

*Remeter o leitor para uma  ,  ilus
(,figura, quadro,etc) relacionada r
o    tópico
do texto linear.

*Observe a ilustração X 
*Conforme ilustrado no quadro
X
*Veja agora esta cena

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO

*Definir, delimitar ou explicar o 
sentido de um termo no texto.

*No sentido X,
*Literalmente X, 
*X, ou seja,…
*X, isto é,… 

MARCADOR
ILOCUCIONARIO

* Explicitar pontualmente o ato
de fala do autor (objetivo
pontual).

*Descreveremos aqui... 
*Para concluir......

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR
*Introduzir a voz do OUTRO no 
fio do discurso, 
*Explicitar a autoria do 
discurso.

*Nas palavras de X ..., 
*Segundo X, 
*Conforme observa X... 

Quadro 2 
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3.2 Descrição dos Livros Didáticos 

Antes de iniciar a análise, apresentamos uma breve descrição a respeito

da estrutura dos manuais selecionados, algumas informações relativas às suas 

avaliações no PNLD (1999 e 2002), além de alguns comentários sobre os 

manuais.

3.2.1 LIVRO 1 (L1): GEOGRAFIA CRÍTICA: O Espaço Natural e a Ação do
Homem. Vesentini, j. & Vlach, V. São Paulo, Ática, 2001,( 5ª série). Livro do 

professor.

Este livro contém 16 capítulos, distribuídos em 182 páginas e está na 18ª 

edição.  Aprovado no PNLD 1999 com a classificação recomendado com ressalvas,

passou a recomendado em 2002.

De acordo com a primeira avaliação, o livro apresenta uma boa proposta

metodológica, preocupa-se em levar o aluno a refletir sobre a sua realidade e 

estimula a criatividade.  Tem ainda uma boa apresentação visual, evidenciada pela 

inclusão de inúmeros mapas atualizados e articulados com o texto e o manual do 

professor está bem elaborado. Salienta-se ainda a utilização de atividades práticas, 

“que tornam mais concreto o aprendizado” ( PNLD 1999, p: 414). 

As ressalvas apresentadas dizem respeito à densidade de informações, 

algumas vezes inadequada para o nível de escolaridade.  Por outro lado, em 

algumas passagens as informações são consideradas insuficientes.

A avaliação de 2002 ressalta que, apesar de propor uma perspectiva de 

renovação da Geografia tradicionalmente aplicada nas escolas de ensino 

fundamental, este livro, dedicado ao espaço natural, reproduz uma estrutura de 

organização dos conteúdos mais característica da Geografia denominada 

tradicional, em que a integração entre o estudo do espaço humano e as relações
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culturais não são devidamente exploradas.  Além disso, há conteúdos que 

deveriam ser abordados de forma mais didática em função do nível de abstração

exigido na sua compreensão.  Nas duas avaliações, não encontramos referências

às questões discursivas.

3.2.2 LIVRO 2 (L 2):  CONSTRUINDO O ESPAÇO DO HOMEM. Moreira, I. A. G.

São Paulo, Ática, 1999, (5ª série). 2ª edição. Livro do professor. 

Este livro está composto de 07 unidades, sendo que cada uma delas

contém 02, 03, 04 ou 05 capítulos, perfazendo um total de 24, distribuídos em 240 

páginas.  Submetida à segunda edição do PNLD (2002), a coleção  recebeu a 

classificação recomendada com ressalvas.  O volume dedicado à 5ª série prioriza 

a Geografia física com a apresentação de noções de astrologia, cartografia e 

ecologia, predominando o caráter descritivo e informativo.   Segundo essa 

avaliação, a coleção não é inovadora na sua estrutura de organização de 

conteúdos e a linguagem utilizada nem sempre é adequada à faixa etária a que 

se destina. A avaliação ressalta a falta de articulação e de retomada dos 

conteúdos nos diversos volumes da coleção, além da simplificação atribuída a 

alguns conceitos como ocorre no volume da 5ª série com relação à definição de 

coordenadas geográficas e voçorocas.   Há ainda algumas lacunas de informação 

como, por exemplo, a falta de explicação sobre o significado de “areias

monazíticas”, “lacólito” e “sotavento”, estudados na 5ª série.  Também não 

encontramos nessa avaliação recomendações relativas ao aspecto discursivo dos 

textos.

Entre os três manuais selecionados, este é o que obteve a avaliação mais

baixa no PNLD, porém, foi o que atingiu índices mais elevados  nas escolas

pesquisadas. Isto confirma o descompasso entre a avaliação do PNLD e a 

preferência dos professores, conforme relevado nas pesquisas do MEC  em 

relação à escolha dos professores nas escolas públicas, descrita no capítulo 

1(gráfico 5).  Neste trabalho, embora em um universo de poucas escolas,
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podemos considerar que este descompasso se revelou também nas escolas 

particulares pesquisadas.

   3.2.3 LIVRO 3 (L 3):  TRILHAS DA GEOGRAFIA. Sene, E. & Moreira, J. C. São 

Paulo, Scipione 2000, (5ª série). Livro do professor. 

O livro contém 12 capítulos, distribuídos em 195 páginas e esta é a sua 1ª 

edição.  Portanto, só participou do PNLD 2002, quando obteve a classificação de 

recomendado.  Essa avaliação esclarece que o volume indicado para a 5ª série 

“privilegia o processo de ensino a partir do conceito de paisagem, possibilitando

que o principal processo cognitivo seja o de observação” (p:394), o que é 

considerado adequado para a faixa etária da população alvo.   Salienta ainda a 

existência de algumas lacunas a respeito de conceitos importantes como tempo e 

clima.   Mais uma vez, não encontramos referências à textualidade. 

Dos três manuais analisados, este é o que mais se aproxima da descrição 

feita por Halliday e Martin (1993) a respeito de livros didáticos, em que se 

enfatizam experimentos e o uso excessivo de traços da oralidade como uma 

maneira de “facilitar” a exposição dos conteúdos, em detrimentos das

propriedades peculiares a um texto de natureza científica. Observação endossada 

pelos resultados da pesquisa de Walford (1995), sobre o desaparecimento do 

texto no livro didático, conforme descrito no capítulo 2.   Com isso, a estrutura 

textual deste manual é completamente diferente dos dois outros livros analisados.

Em cada capítulo encontramos a inserção de uma multiplicidade de textos de 

naturezas diversas (música, poesia, propaganda,  quadrinhos, etc)  que, apesar 

de guardarem uma certa coerência temática com o tópico principal do capítulo, 

nos parecem interferir no fluxo discursivo, prejudicando assim a continuidade de 

sentido.  Além disso, expõe o leitor a uma seqüência de textos de tipos e gêneros

distintos, cujas linguagens nem sempre mantêm um mesmo nível de dificuldades,
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exigindo processamentos cognitivos distintos. Essa multiplicidade de textos 

certamente concorre para desviar a atenção do aluno daquilo que deveria ser o 

objetivo central do capítulo. 

A apreensão da idéia principal é ainda interrompida pela proposição de

experimentos e atividades das mais diversas.  Tanto assim, que uma boa parte 

dos subtítulos constitui-se de instruções do tipo: “reflita e responda”, “trabalhando 

em equipe”, “observe e descreva”,” para saber mais”, entre outras.

Há ainda um número elevado de ilustrações que não parecem ser 

exatamente pertinentes à linguagem da Geografia, tais como quadrinhos, chats  e 

ilustrações semelhantes às encontradas em livros de literatura infantil.   A 

impressão que fica é a de que os autores estão empenhados em convencer o 

aluno de que não se trata de um livro didático.

A nossa avaliação quanto aos experimentos é a de que poderiam ser 

incluídos no manual do professor, a título de atividades práticas.  Quanto aos 

textos complementares, sugerimos que apareçam no final de cada capítulo para 

que o excesso de interrupções na leitura do texto principal não venha a acarretar

a pulverização da idéia principal. Afinal, assim como um texto não se constitui
de palavras e/ou frases justapostas, um capítulo não se constitui de textos 
de tipos, gêneros e até autores distintos, mesmo que guardem alguma 
relação temática entre si.

Antes de passarmos à análise dos capítulos selecionados em cada um dos 

livros apresentados, voltamos a frisar que os textos correspondem às edições 

avaliadas até o PNLD 2002, segundo informações obtidas junto às editoras. 

Entretanto, temos conhecimento de que já há edições mais recentes, avaliadas no 

PNLD/2005. Contudo, até o momento das nossas análises estas avaliações ainda 

não haviam sido divulgadas.  E, conforme esclarecido no capítulo anterior, a 

avaliação do PNLD constitui um dos critérios na seleção dos manuais. 
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3.3 Análise dos Dados Por Capítulo 

Conhecidas as estruturas e temáticas dos livros a partir dos quais 

compusemos o corpus desta pesquisa, passemos à análise de cada um dos 

capítulos individualmente, para em seguida procedermos à análise dos dados

referentes a cada manual e, finalmente chegarmos a um quadro geral  dos 

resultados registrados na totalidade do corpus. 

A ordem de apresentação dos capítulos é a mesma observada na 

caracterização dos manuais.  Ou seja, primeiro os capítulos extraídos do L1, em 

seguida os do L2 e finalmente os do L3.   A seqüência de apresentação dos 

capítulos de cada livro é a mesma em que se apresentam nos respectivos 

manuais.  Concluída a análise dos capítulos de cada um dos livros, apresentamos 

uma apreciação parcial dos resultados obtidos por manual, para ao final 

chegarmos a uma avaliação geral do corpus analisado. 

Assim, pretendemos dar ao nosso leitor a possibilidade de reconstruir, passo 

a passo, o caminho que percorremos nas nossas análises.  Isto é, resultados por 

capítulo, por livro e, finalmente, o cômputo global dos resultados verificados em 

todo o corpus.  Desta forma foi também possível comparar os resultados obtidos 

nos dois capítulos de cada livro, bem como cotejar os dados dos primeiros e dos

últimos capítulos dos livros analisados.

Para evitar repetições nos nossos comentários, somente teceremos 

apreciações mais generalizadas a respeito dos resultados por ocasião da 

apresentação dos dados referentes a cada livro e, ao final, após o cômputo geral 

dos resultados. 

As páginas citadas nos casos analisados correspondem às páginas 
dos livros dispostos nos anexos 2, 3 e 4.  E não, à paginação da tese.
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3.3.1  Análise do Cap.1 / L1 

Este capítulo, intitulado “A descoberta do tempo e do espaço” está 

subdividido em 04 subtextos que por sua vez estão subdivididos em mais 04, o 

que equivale a um total de 08 subdivisões, distribuídas em três páginas e meia, 

sendo que o verso de uma das páginas está completamente tomado por um mapa 

que ilustra a divisão política mundial.  Há ainda 10 ilustrações, uma das quais

ocupa cerca de 2/3 de uma página. 

Essas divisões e subdivisões do texto, acompanhadas de um número tão 

elevado de ilustrações transformam o capítulo em um texto bastante fragmentado,

constituído de pequenos blocos informativos, nem sempre bem   articulados entre 

si.

Apresentado o formato geral do capítulo, passemos ao estudo das 

categorias metadiscursivas. 

 CATG. 1:  OBJETIVO GERAL 

Não observamos ocorrências desta categoria, seja no início ou término do 

capítulo, conforme previsto no modelo adotado. 

Além do título, o texto é introduzido por um subtítulo imediatamente seguido 

de um bloco informativo composto por 06 linhas, o qual termina com a seguinte 

pergunta retórica: “Você sabe o que é um elemento abstrato?”(p:7).

A exemplo do que ocorre ao longo  de todo o capítulo, esta pergunta retórica 

tem a função de antecipar o tópico a ser tratado no subtexto subseqüente, o que 

será explicado mais adiante. 
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Como já mencionado, ao final do capítulo, ponto em que a categoria em tela 

teria a função de resumir o tema tratado ao longo do capítulo, também não 

verificamos a sua ocorrência.  Concluindo o capítulo há um gráfico que de certa 

forma resume o conteúdo exposto no último subtexto que compõe o capítulo.

Portanto, trata-se de um resumo pontual e não geral, como dispõe a categoria 

objetivo geral.   Em suma, não foram registradas ocorrências da categoria

metadiscursiva objetivo geral  no Cap.1 / L1. 

CATG. 2: PREVISÃO

Não foram verificadas ocorrências desta categoria nas formas descritas

nas análises que serviram de base para o nosso modelo analítico, ou seja, Kopple 

(1985) e Crismore (1985b).  Entretanto, o uso sistemático de perguntas retóricas

com a função de introduzir o próximo tópico a ser tratado no texto, ou seja, com 

as funções de antecipar e, conseqüentemente, proceder à mudança de tópico, 

nos levou a classificar tais perguntas como ocorrências da categoria previsão. 

Justificamos esta decisão  com o argumento de que o nosso principal critério  de 

análise está baseado na função exercida pelo enunciado e não na sua forma. 

Com isso, as funções de antecipar e introduzir um novo tópico, próprias das 

expressões classificadas nos modelos originais como previsão, são aqui 

sistematicamente realizadas através de perguntas retóricas, num total de 10 

ocorrências:

OCR.1: “ Você sabe o que é um elemento abstrato?” ( p: 7). 

OCR.2: “O que é o tempo?” ( p: 7). 

OCR.3: “ O que é o espaço?” (p: 8). 

OCR.4:” Como podemos medir ou descrever um elemento abstrato?” ( p: 9). 

OCR:5:” E o espaço, como podemos medi-lo? “ (p: 9). 

OCR. 6: “E as transformações que ocorrem na sociedade humana?” ( p: 10) 
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OCR. 7: “E o que é espaço astronômico?” (p: 10). 

OCR. 8: “O que significa isso?” (p: 10). 

OCR. 9: “Quanto vale um ano luz?” ( p: 11). 

OCR: 10: “E o que é espaço geográfico?” ( p: 11). 

Estas perguntas ocorrem tanto no corpo do texto  como na posição de 

subtítulos,  como é o caso das ocorrências 2 e 3, e têm a função de antecipar um 

novo tópico, em geral uma nova categoria científica a ser estudada.  Isso lhes

confere as funções atribuídas às expressões metadiscursivas do tipo previsão.

Além das perguntas citadas, há uma série de outras, cujas respostas 

simulam a voz do aluno, compondo um diálogo inusitado, dificilmente  passível de 

ocorrer no uso “real” da língua. Vejamos: 

“Você pode ver ou ouvir o tempo? Pode comê-lo ou cheirá-lo? 

Claro que não. 

Você pode pegar o tempo ou senti-lo pelo tato? 

Também não. 

E o caderno?  Podemos descrever um caderno: sua cor, seu peso, seu tamanho?

Sim, podemos perceber um caderno por meio dos nossos sentidos. 

Um caderno, portanto, é um elemento concreto” (p:7).

Trata-se, portanto, não apenas de perguntas retóricas, mas, se é que 

podemos dizer, de um “texto retórico”, usado com o objetivo de levar o aluno a 

distinguir entre elementos concretos e abstratos de uma forma indutiva.  Neste 

caso não computamos tais perguntas como ocorrências da categoria previsão. 
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CATG. 3:  REVISÃO 

Foram registradas 03 ocorrências desta categoria, utilizadas para 

sumarizar os conceitos tratados no 2º, 3º e 4º subtextos: elementos abstratos, 

tempo e espaço, respectivamente.  Seguem-se as ocorrências: 

OCR. 1: “Concluindo: os elementos abstratos, como o tempo e o espaço, existem

de fato, mas não podemos vê-los, ouvi-los nem tocá-los”. (p: 7) 

OCR. 2: “O tempo, portanto, representa o momento, o instante, a época em que 

algo ocorreu ou existiu, ocorre ou existe,ocorrerá ou existirá”. (p: 8), (grifo do 

autor)

OCR. 3: “O espaço, portanto, refere-se ao lugar que as coisas ocupam e onde os

fatos ocorrem” . (p: 8), (grifo do autor).

Há que se considerar um aspecto já observado por Kopple (1985) em que 

um mesmo enunciado pode exercer dupla função metadiscursiva.  A nosso ver, é 

o que ocorre no último parágrafo do 2° subtexto (OCR. 1), citado acima. O verbo 

concluir pode ser considerado um caso de revisão na medida em que exerce a 

função de sumarizar pontualmente o tópico tratado nesse subtexto – o conceito 

de elemento abstrato.  Mas, ao mesmo tempo, pode ser classificado na categoria 

marcador ilocucionário, dado que explicita o ato de fala proposto pelo autor neste 

determinado ponto do texto.

Desde logo, esclarecemos que em casos de dupla funcionalidade de uma 

enunciado metadiscursivo, computamos a ocorrência de ambas as categorias . A

menos que uma delas se sobreponha de forma marcante.  Neste caso, foram

computadas as ocorrências das  categorias revisão e marcador ilocucionário. 
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Quanto às duas outras ocorrências, a função de sumarizar os tópicos

tratados nos respectivos subtextos é transmitida através da conjunção: portanto.

Isto nos leva a refletir sobre a possibilidade do uso das conjunções com função

metadiscursiva, já defendida por alguns autores.  Neste ponto da análise, seria 

prematuro qualquer tipo de conclusão a esse respeito.  Porém, à primeira vista, o 

que nos parece defensável é o fato de que qualquer decisão a respeito da 

ocorrência  e função de estratégias metadiscursivas só pode ser tomada no 

contexto de uso da língua e não de forma apriorística.

CATG.4: RETOMADA

Foram registradas 02 ocorrências desta categoria no capítulo.  Ocasiões

em que os autores retomaram o conceito de tempo e espaço para explorar formas 

de mensuração desses conceitos e quando retomaram a noção de medida de 

tempo para introduzir as noções de tempo geológico e tempo astrológico.

Vejamos tais ocorrências: 

OCR. 1:  “Acabamos de ver que o tempo e o espaço são elementos abstratos. 

Como podemos medir ou descrever um elemento abstrato?” (p: 9). 

OCR.2:  “Vimos que existem diferentes unidade de medida de tempo”.  ( p:9).

CATG.5: INDICAÇÃO  PARA ILUSTRAÇÃO

Apesar do elevado número (10) de ilustrações (figuras, mapas, quadros, etc) 

presentes neste capítulo, em apenas 02 casos, ou seja em 20%, encontramos, no 

corpo do texto, enunciados metadiscursivos com a função de direcionar o leitor

para a observação de tais ilustrações. Isto não nos parece ser o que ocorre 

normalmente nos textos que encontramos em publicações correntes e, muito 



114

menos, em textos de natureza acadêmica, onde cada texto visual deve ser 

devidamente mencionado no texto linear, estabelecendo-se desta forma a 

integração dos dois tipos de texto.   Vejamos as ocorrências:

OCR.1: “Observe acima, na coluna ao lado, o exemplo ilustrado”.   (p: 7) 

OCR.2: “ Veja agora esta cena”. (p: 8)

A ausência de indicação, no texto, para que o leitor “leia” as ilustrações 

parece refletir a falta de funcionalidade dessas figuras em favor da compreensão

do texto, o que lhes confere apenas uma função decorativa, que, a nosso juízo,

além de imprópria, apenas contribui para desviar a atenção do leitor. 

Principalmente, pelo fato de tomarem boa parte do espaço de cada página e 

serem bastante coloridas, sobrepondo-se assim aos textos lineares. Isso nos 

remete, mais uma vez, aos resultados da pesquisa de Walford ( 1996) a respeito 

do predomínio de imagens  visuais e atividades nos livros didáticos, em 

detrimento do texto linear. 

CATG. 6:  GLOSA SOBRE O CÓDIGO 

Neste caso, faz-se necessário um esclarecimento.  De acordo com o nosso

modelo de análise esta categoria metadiscursiva teria a função de definir,

delimitar e explicitar o sentido de um termo.  Porém, se considerarmos que os

textos analisados estão, em larga medida, constituídos de definições a respeito

das categorias científicas que compõem o conteúdo a ser estudado, isso nos 

levaria a computar um elevado índice de glosas sobre o código.  Seguindo a 

orientação de Kopple (1985), delimitamos a incidência desta categoria às 
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definições que não se referiam às categorias científicas objetos de estudo no 

capítulo analisado.

Assim, foram registrados 04 casos de glosas sobre o código, introduzidos 

pelas expressões “isto é” e “ou seja” e uma explicação etimológica usadas com o 

objetivo de explicitar o significado dos termos em tela.  Seguem-se as 

ocorrências:

OCR. 1: “ O tempo das transformações humanas, ou seja, o período a partir do 
qual encontramos vestígios da expressão de fatos ou coisas realizadas pelo ser 
humano…”  ( p: 10). 
OCR. 2: “Sabendo que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 000 km 
por segundo no vácuo, isto é, sem o atrito com o ar…” ( p: 10). 
OCR. 3: “… um lugar, ou seja, uma porção específica do espaço” ( p: 8). 
OCR. 4: “ O ser humano vive no planeta terra […] como o próprio nome diz  (geo= 
terra)” ( p: 11). 

CATG.7: MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Registramos apenas 02 ocorrências desse tipo de estratégia 

metadiscursiva, uma das quais se confundia com a categoria revisão, conforme 

comentado acima.  No outro caso, o autor explica o que vai fazer e o objetivo a 

ser atingido. 

OCR. 1: “Concluindo: os elementos abstratos, como tempo e o espaço, existem 
de fato, mas não podemos vê-los, ouvi-los nem tocá-los” …”  ( p: 7). 

OCR. 2: “Para você compreender melhor, vamos tomar como exemplo dois 
elementos: o tempo e o caderno” ( p: 7), 

CATG.8: NARRADOR

Não identificamos nenhum caso em que a voz do OUTRO estivesse 

explicitamente presente no fio do discurso. Não havendo, portanto, ocorrência de 

heterogeneidade mostrada. 
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Os resultados da análise do CAP.1 / L.1 estão descritos na tabela 1, 
abaixo.

OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 1 / L1 

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

0

PREVISÃO 10
Todos através de perguntas
retóricas.

REVISÃO 03
1) “Concluindo: …”

2) “O tempo, portanto, …”
3) “ O espaço, portanto,…”

RETOMADA 02 1) “Acabamos de ver que…”
2) “Vimos que…”

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/ 
ILUSTRAÇÃO 02

1) “Observe acima, na coluna
ao lado…”

2) “Veja agora…”

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO

04
1) “…transformações

humanas, ou seja, …”
2) “…no vácuo, isto é, …”
3) “… geo=terra”
4) “… um lugar, ou seja,…”

MARCADOR
ILOCUCIONARIO

02
1) “Concluindo: …”
2)  “para você compreender
melhor, vamos tomar …”

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S NARRADOR 0

Tabela1

Conforme podemos observar na tabela acima, foram registradas 23 

ocorrências de enunciados metadiscursivos no CAP. 1 / L1, com uma diversidade

de 06 categorias entre o elenco dos 08 tipos que compõem o nosso modelo de 

análise.
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3.3.2 Análise do Cap. 16/ l1

Este capítulo, distribuído em 06 páginas e intitulado A Terra, planeta vivo,

está dividido em 06 seções cujos títulos são destacados em marrom.  As 02 

primeiras estão subdivididas em 02 e 01 subseção, respectivamente. As outras 04 

seções não apresentam subdivisões.  Com isso, o capítulo é composto de seções

mais extensas e, conseqüentemente, apresenta-se bem menos fragmentado do 

que o capítulo 1 do mesmo livro.  Neste caso a segmentação do texto se dá em 

decorrência de 12 ilustrações que em média ocupam pelo menos 1/3 de cada 

página. Há apenas 01 página sem ilustração.  A exemplo do capítulo 1, todas as 

imagens guardam perfeita pertinência com a linguagem gráfica da Geografia e 

com os temas abordados.  São mapas, gráficos, paisagens, etc. 

Ainda sobre a divisão em seções, observamos que 03 subseções são 

antecipadas por um enunciado metadiscursivo do tipo previsão. A saber “veremos

alguns problemas graves, que começam a causar profundas mudanças na 

biosfera e a ameaçar a sobrevivência da humanidade. São eles: o aumento do 

gás carbônico na atmosfera, o crescimento do buraco na camada de ozônio e o 

acúmulo assustador de armamentos cada vez mais destrutivos e mortíferos”

(pp:174-5).  Seguem-se ,então, as subseções 3 (“O acúmulo de gás carbônico na 

atmosfera”), 4 (“O buraco na camada de ozônio”) e 5 (“Armamentismo),

correspondentes aos problemas anunciados. Porém, imediatamente depois, os 

autores abrem a subseção 6 (“As relações ser humano-natureza”), igualmente 

destacada em marrom.  A nosso juízo, há uma falta de articulação desta última

subseção  com o que previa o enunciado metadiscursivo.  Com efeito, a 

articulação entre as seções e subseções dos textos didáticos é também uma 

questão que merece ser investigada. 

Contudo, a segmentação deste capítulo em partes mais extensas (de 04 a 

12 parágrafos por seção) empresta ao texto um ritmo mais fluente.  Além disso, a 

presença de vários marcadores argumentativos ( “por isso”, “contudo”,  “pois”, etc) 

dota o texto de uma melhor articulação entre os enunciados e parágrafos, 
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permitindo uma leitura mais fluente  e coesa  que, concordando com Armbruster e 

Anderson  (1981,1984) Anderson (1989),  entre outros autores, consideramos

facilitar a compreensão.    Porém, quanto à classificação desses articuladores

como uma categoria metadiscursiva, é ainda uma questão a ser investigada.  O

que podemos dizer é que tudo depende do co-texto e do contexto em que estejam 

inseridos e, consequentemente, da função que estejam exercendo. Daí porque 

não os incluímos nas nossas categorias. 

Quanto à estruturação do capítulo, temos ainda a acrescentar que, assim

como as seções, as legendas também são mais extensas do que as do capítulo 1, 

e introduzem um grade volume de informações.  Isso acarreta o problema da 

ambigüidade de funções atribuídas às legendas.  Em outras palavras, ao invés de 

apenas identificar as ilustrações, como nos parece próprio às legendas5, aqui elas

funcionam como textos paralelos, repletos de conteúdos que, supomos, devem 

ser estudados.  Uma das legendas ocupa cerca de 1/3 da página e contém 05 

parágrafos ( ver anexo 02, p:173).  Esta nos parece ser outra questão a ser 

analisada nos livros didáticos de Geografia.   Mas, desde logo, esclarecemos que 

não as incluímos no nosso corpus.  Passemos à análise deste capítulo. 

CATG 1: OBJETIVO GERAL 

Não verificamos ocorrências desta categoria nem no início, nem no final do 

capítulo, conforme prevê o modelo de análise.   Na verdade, o capítulo é iniciado 

com um enunciado meta do tipo retomada: “ Vimos que todos os ecossistemas do 

planeta estão interligados …” ( p: 171). Portanto, ao contrário do previsto no 

nosso modelo, onde esta categoria é esperada no corpo do texto, aqui ela está 

disposta no início do capítulo, retomando um tema tratado em capítulo(s) 

anteriore(s).  Este, porém, não é um procedimente comum neste livro, nem nos

outros dois, que compõem o nosso corpus. 

5 Legenda: texto explicativo que acompanha ilustração, gravura, numa reprodução de obra de arte, 
num mapa,etc. (Aurélio, 1980: 1017).
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CATG. 2: PREVISÃO

Verificamos 03 ocorrências desta categoria.  Uma, como já mencionado, 

antecipando as subseções 3, 4 e 5.  Outro caso se dá com o objetivo de antecipar

o estudo relativo à ação do homem sobre a biosfera. E ainda uma ocorrência de 

previsão, realizada através de pergunta retórica.  Interessante observar que 

diferentemente do capítulo 01, onde constatamos 10 casos, neste capítulo há 

apenas 01 ocorrência desse tipo de pergunta com função de previsão. É possível 

que a forma mais articulada e menos fragmentada como se apresenta este 

capítulo não favoreça a presença deste tipo de recurso, eliminando assim o uso 

excessivo de perguntas retóricas.  Seguem-se as ocorrências: 

OCR. 1: “Veremos alguns problemas graves, que começam a causar mudanças..” 
( p: 174). 

OCR. 2:  “Vamos examinar a seguir alguns exemplos que mostram como os 
limites da biosfera já começaram a ser atingidos … “( p: 174). 

OCR. 3:  “O que significa considerar a Terra um planeta vivo ? “( p: 171). 

CATG. 3: REVISÃO

Registramos 03 casos desta categoria, sendo 02 deles introduzidos pela 

conjunção “portanto”.  O terceiro é introduzido pela expressão “ diante de tudo 

isso” seguida de  um resumo de toda a argumentação disposta ao longo da seção 

até aquele ponto. Vejamos as ocorrências: 

OCR. 1: “Um organismo, portanto, é um todo integrado e insubstituível …” 
(p:171)

OCR. 2: “ Portanto, a capacidade de recuperação , de auto-regulação e de 
proteção contra as pragas é muito maior na floresta original (mais diversificada) 
do que numa plantação artificial … “( p: 172). 
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OCR. 3: “Diante de tudo isso, é fácil perceber que a sobrevivência da humanidade 
depende de uma nova atitude em relação à natureza “( p: 181). 

CATG.4: RETOMADA 

Como vimos, o capítulo começa com um caso de retomada. Mas, há ainda 

03 casos em que os autores retomam um tópico já tratado para explorá-lo de

forma mais detalhada ou tomá-lo como ponte para a introdução de um novo 

tópico. Vejamos estas ocorrências: 

OCR.1:” Vimos que todo os  ecossistemas do planeta estão interligados.  E que, 
portanto, existe um sistema integrado de vida na superfície terrestre.  Este 
sistema de vida é a biosfera” ( p: 171). 

OCR. 2:  “ Como já vimos, a biodiversidade é uma garantia para a sobrevivência
dos ecossistemas e de toda a biosfera” ( p: 172). 

OCR. 3:” Como já vimos, o efeito estufa é a capacidade da atmosfera de reter a 
radiação solar no planeta…” ( p: 174). 

OCR. 4: “ Vimos que na estratosfera , parte da atmosfera situada mais ou menos
entre 12 e 80Km de altitude, existe uma camada de ozônio” (p: 176). 

CATG. 5  INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÃO

Não encontramos recursos metadiscursivos com esta função.  É 

surpreendente que, em um texto dirigido a um público inexperiente, onde 

aparecem 12 textos visuais, não seja feita nenhuma referência sobre eles no 

corpo do texto linear, nem apareça qualquer orientação para que o leitor os 

observe. Nem mesmo no caso em que a ilustração contém um gráfico que 

descreve o funcionamento do efeito estufa, uma espécie de fluxograma (ver 

anexo L1, p: 176).  Todas as explicações referentes a esse gráfico estão 

dispostas na legenda que o acompanha e que funciona de forma independente, o 

que de resto ocorre às demais legendas. 
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CATG. 6: GLOSAS SOBRE O CÓDIGO 

Registramos 16 casos desta categoria, atualizadas em uma grande 

variedade de formas. Vejamos:

OCR. 1 : “Os organismos não são construídos como as máquinas.  Eles se 
desenvolvem sozinhos.  Possuem homeostase, que é a capacidade de auto 
regular-se, ou seja, a capacidade   de mudar para manter o equilíbrio sempre que 
ocorrem alterações no ambiente “( p: 171). 

OCR: 2:” Portanto, a capacidade de recuperação, de auto-regulamentação e de 
proteção contra as pragas é muito maior na floresta original ( mais diversificada)
do que numa plantação artificial, que é, mais homogênea, isto é, sem grandes
diversidades” ( p: 172). 

OCR. 3: “ A biosfera pode ser considerada como um imenso e complexo
organismo, que procura responder às alterações causadas tanto pelos fatores
naturais ( vulcões, terremotos, enchentes, incêndios, etc) …” p:172). 

OCR. 4: “Para as pessoas que pensam assim, as árvores, os animais, o solo, a 
água, o ar, a natureza, enfim, só tem importância se servirem para algum objetivo, 
geralmente econômico.  Isto é, ligado à busca de lucro ou da satisfação material” ,
p: 173). 

OCR. 5: “Para que essa cadeia possa continuar interminavelmente, é preciso que 
haja espaço à vontade e também condições materiais: solo, ferro, aço, 
eletricidade , tijolos, petróleo, madeira, etc”  (p: 174).

OCR. 6: “ Mas, a biosfera é finita, ou seja, os seus componentes […] existem em 
quantidades limitadas” (p:174). 

OCR. 7: “… os seus componentes ( plantas, solo, água, recursos minerais, etc)
existem em quantidade limitada ( p: 174). 

Note-se que as ocorrências 6 e 7 aparecem no mesmo parágrafo.  Mais 

que isso, a ocorrência 7 está contida no enunciado 6 que é iniciado  pelo recurso 

metalinguístico ‘ou seja’, usado para introduzir a explicação sobre o termo ‘finito’.

OCR. 8: “… é um efeito mais ou menos semelhante ao de uma estufa (local
invidraçado onde são cultivadas plantas que necessitam de temperatura  estável”
( p: 174). 
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OCR. 9: “… vimos que na estratosfera, parte da atmosfera situada, mais ou 
menos, entre 12 e 80 km de altitude, … “( p. 176). 

OCR. 10: “ Certos gazes utilizados em sprays, que servem de propelentes ( isto é, 
que ajudam a expelir o conteúdo do spray) … “(p: 176). 

OCR.11: “O comércio mundial  de produtos bélicos, isto é, de armas…”( p: 177) 

OCR. 12: “… os demais seres vivos – animais e plantas – não foram feitos para 
nós” (p:180). 

OCR. 13: “ Existem governo e empresas que elaboram projetos nocivos ao meio 
ambiente, […] confeccionam vestimentas ou outros objetos com peles de animais
ameaçados de extinção (que não deveriam mais ser caçados ou pescados)… “ (p:
181).

Além das ocorrências citadas, verificamos mais 03 ocorrências de glosas 

sobre o código que aparecem em nota de rodapé. São  definições e explicações

para os termos:  ‘capitalismo’( p: 173),  ‘pragmática’(173) e ‘guerra fria’(178).

Em resumo, foram computadas 16 ocorrências de glosas sobre o código,

atualizadas das seguintes formas: através das expressões ‘isto é’ e ‘ou seja’,

dispostas entre parênteses ou entre travessões, introduzidas por dois pontos, 

descritas através de oração adjetiva  e aposto, além do uso de notas de rodapé. 

O fato é que em todos os casos a função introduzida através desses recursos foi 

definir, delimitar, especificar ou explicar o sentido de um termo no texto, o que 

caracteriza as glosas sobre o código.

CATG. 7: MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Verificamos apenas 01 caso  desta categoria em que o autor menciona

explicitamente o ato de fala que pretende realizar.   E, neste caso, o verbo que 

expressa a ação está contido em uma outra ocorrência de metadiscurso do tipo 

previsão, a saber: 
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OCR. 1: “ Vamos examinar a seguir alguns exemplos…” ( p: 174). 

Portanto, neste caso, além de antecipar os próximos tópicos a serem 

tratados, o autor esclarece que não apenas os apresentará, mas também os 

examinará, o que caracteriza um ato de fala.   Com isso, temos mais um caso em

que um mesmo enunciado metadiscursivo exerce mais de uma função. Uma 

possibilidade já mencionada por Kopple (1985) e que ratifica a nossa colocação 

de que os enunciados meta só podem ser identificados e caracterizados no 

contexto de uso da língua. 

CATG. 8: NARRADOR

Ocorreram neste capítulo 03 casos em que a voz do OUTRO é, 

explicitamente  introduzida no fio do discurso, evidenciando-se,  assim, 03 casos

de heretogeneidade mostrada.   Em 02 dos casos, essa voz é atribuída aos

cientistas de forma generalizada.  Já no outro caso a identidade do OUTRO é 

citada de maneira mais específica – um chefe indígena americano - e suas

palavras são citadas textualmente. Porém, não aparece a data nem a fonte, 

como é esperado no caso de citações ‘Ipsis litteris’.  Deixa-se, portanto, de expor

o aluno à forma consensualmente aceita neste tipo de produção textual, em 

especial tratando-se de um texto que, como defendemos, deve servir de modelo 

para o aprendiz. Seguem-se as ocorrências: 

OCR1:  “Um chefe indígena enviou uma carta ao presidente dizendo:

   “ Como se pode comprar ou vender o céu , o calor da terra?  Essa idéia nos
parece estranha …” ( p: 180). 

OCR. 2: “ Pesquisas científicas comprovam que a temperatura média da  Terra 
subiu cerca de 0,5% de 1880 até 1980 … “ p: 174). 

OCR. 3: “ Segundo cálculos feitos por cientistas, o armamento que as duas
potências …p: 177). 
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Os resultados quantitativos e qualitativos da análise do CAP. 16/ L1 estão 

dispostos nas  tabelas  2a e 2b, a seguir: 

OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 16 / L1 

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

0

PREVISÃO 03
1) “”Veremos alguns 
problemas…”
2) “Vamos examinar a seguir “ 
3) “Pergunta retórica.”

REVISÃO 03
1) “Portanto, a capacidade..”
2) “Um organismo,
portanto,…”
3) “Diante de tudo isso, …”

RETOMADA 04
1) “vimos que todos…” 
2) “Como já vimos…”
3) “Vimos que..” 
4) “Como já vimos…”

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/ 
ILUSTRAÇÃO 0

Tabela 2a
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OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 16 / L1 

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

GLOSA SOBRE
O CÓDIGO 

16

1)“… capacidade de auto-
regulamentação,ou seja, a
capacidade …”
2)“…que é mais homogênea,isto é, 
sem diversidade”.
3) “…fatores  naturais (vulcão
,terremoto…)”
4)” …objetivo econômico, isto,é,
ligado a lucro…”
5)”… condições materiais: solo, 
ferro, aço, eletricidade…”
6)”…finita, ou seja, os seus 
componentes
7)” os seus componentes (planta,
água, recursos minerais, etc)” … 
8)”… estufa (local envidraçado…)”
9)”…estratosfera, parte da 
atmosfera situada…”
10)”…propolente (isto é que ajuda
a expelir…) “
11)” …produtos bélico ,isto é de 
armas…”
12)”  Os demais seres vivos –
animais e plantas- …”
13)” …animais ameaçados de
extinção (que não deviam mais ser 
caçados)…”
14, 15 e 16) definições dos termos:
capitalismo, guerra fria e 
pragmático em  nota de rodapé.

MARCADOR
ILOCUCIONÁRIO

01
1) “Vamos examinar a seguir

alguns exemplos…”

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR
03

1)“ Um chefe  indígena enviou
carta …”
2)” Pesquisas científicas
comprovam…”
3)” Segundo cálculos feitos
por cientistas…”

Tabela 2b

Conforme podemos observar nas tabelas acima, foram registradas 30 

ocorrências de enunciados metadiscursivos no CAP. 16 / L1, com uma 

diversidade de 06 categorias entre o elenco dos 08  tipos que compõem o nosso 

modelo de análise.
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3.3.3 Análise do Cap.1 / L2 

Como visto anteriormente, este manual está dividido em unidades que, por 

sua vez, estão subdivididas em capítulos.  Assim, para continuarmos com a nossa 

análise por capítulo, analisamos a introdução da unidade, uma vez que se trata de 

uma ocorrência da categoria objetivo geral, e o 1º capítulo.

O capítulo intitulado- As paisagens terrestres - apresenta 04 subtítulos cujos 

textos têm uma extensão bem maior do que os que compõem os subtextos do 

CAP 1/L1. No final do capítulo, há uma seção suplementar –“ Leia mais sobre o 

assunto” – onde se pode ler uma adaptação de um texto de outro autor, além de 

uma seção  - “Enriqueça seus conhecimentos” – com sugestões de leitura sobre o 

tema tratado no capítulo. Há ainda 05 figuras de dimensões consideravelmente

menores do que as que aparecem nos dois outros manuais, e que ilustram de 

forma pertinente o tema tratado. Passemos à análise. 

CATG.1:  OBJETIVO GERAL 

Na apresentação da unidade, intitulada O espaço do homem, encontramos 

um curto parágrafo que cumpre a função de introduzir o tema do texto e os 

objetivos propostos para a unidade.  Não há, entretanto, nenhuma referência 

relativa à divisão da unidade em capítulos, o que também seria função da 

categoria neste momento inicial. Ao final do capítulo, o autor retoma alguns

pontos principais tratados ao longo do capítulo, o que significa mais uma 

ocorrência da categoria ao final do capítulo.  Em suma, registramos 02 

ocorrências, situadas nas duas posições previstas no modelo – início e fim do 

capítulo.

OCR. 1: “Nesta unidade você vai poder conhecer as paisagens que compõem o 
espaço do homem; poderá aprender também como se orientar e se localizar
nesse espaço, além de representá-lo” (p: 9).
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OCR. 2: “O espaço é produzido ao longo da história pelo trabalho humano, que 
comumente se realiza em grupo., ou, seja, em sociedade.  Portanto, neste livro, 
quando …” (p:13) 

CATG.2  PREVISÃO

Não houve nenhuma ocorrência desta categoria.

CATG.3 REVISÃO

Registramos 07 ocorrências da categoria, sendo que em um desses casos 

o enunciado metadiscursivo pode ser também classificado como retomada, a 

depender da interpretação. 

Como revisão o enunciado sumariza a exposição do tópico desenvolvido

até aquele ponto no texto. Interpretação que é reforçada pelo uso uma expressão 

que funciona como um hiperônimo,( “elementos naturais”) resumindo, portanto, os

termos citados anteriormente.   Porém, como veremos mais adiante, o mesmo 

enunciado serve de ponto de partida para a introdução de novas informações, 

exercendo, assim, a função atribuída à categoria retomada. 

Com o objetivo de esclarecer a nossa exposição, começamos a citação a 

partir do parágrafo anterior: 

“Além da cobertura vegetal, podemos também notar as diferentes formas
do terreno, se há rios, cachoeiras, lagos, mares, montanhas, morros ou
planícies”.

 OCR.1:” Até aqui, citamos elementos naturais …“ ( p: 11).

OCR. 2 “A paisagem varia de um lugar para outro, pois cada uma é formada por

elementos diferentes.” ( p: 10).
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OCR. 3: “ O que aconteceu nessa paisagem ocorre, com maior ou menor

intensidade, em quase toda parte: as paisagens são cada vez mais o resultado da 

ação do homem”. (p:11). 

OCR. 4:  “ Por isso, a natureza era pouco modificada” (p:11) 

OCR. 5: “  Por isso, em muitos lugares, ela é até mesmo, em parte, destruída”

(p:11).

OCR. 6: “Assim, além de considerar a paisagem, a Geografia estuda…” (p: 13 ) 

OCR.7: “ Podemos dizer, então, que a paisagem é uma “ fotografia”, enquanto o 

espaço  geográfico é uma sucessão de fotos…” (p:13) 

CATG.4: RETOMADA

Foram registrados 02 casos de retomada, sendo que o mesmo anunciado 

analisado acima como um caso de revisão (OCR. 1) pode ser interpretado como 

uma ocorrência de retomada, se considerarmos que a partir dele, ou seja, 

tomando-o como “gancho”, para usar uma linguagem jornalística, o autor introduz

um outro tópico: elementos não naturais.  Com base nesta interpretação,

podemos classificar este enunciado metadiscursivo como um caso de retomada. 

Conforme estabelecido no início das nossas análises, nos casos de dupla 

interpretação foram computadas as duas categorias. E, mais uma vez,  evidencia-

se o fato de que os recursos metadiscursivos só podem ser analisados no texto e 

no uso efetivo da língua. Daí porque uma abordagem estruturalista, limitada à 

forma e a  uma concepção de língua independente  do seu contexto de uso, não 

pode dar conta de explicar tais recursos.  Como observado por Kopple (1985), um 

mesmo enunciado pode assumir diferentes funções metadiscursivas a depender

do contexto em que esteja situado e da interpretação dada. Neste caso, o autor 

do manual retoma a observação de uma paisagem natural para introduzir 
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informações sobre os elementos que lhe servem de contraste.   Ou seja,

elementos naturais x elementos artificiais: 

OCR.1: “Até aqui, citamos elementos naturais.  Mas também podemos observar 

na paisagem a presença de casas, estradas, barcos, etc.” (p:11) 

OCR.2: “Observando novamente a paisagem apresentada …” (p:13).

CATG.5 INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÃO

Das 05 ilustrações presentes no texto, apenas 03 são mencionadas no 

texto através de enunciados metadiscursivos que remetem o leitor à sua 

observação.

OCR.1:  “Veja, por exemplo, a paisagem desta foto […]…”(p: 10) 

OCR.2: “Observe esta paisagem.” (p:12) 

OCR. 3:  “Observando novamente a paisagem apresentada…” (p: 13). 

CATG.6 GLOSA SOBRE O CÓDIGO 

Das 08 ocorrências de glosas sobre o código registradas no cap.1/ L2,  02 

foram introduzidas pela expressão:‘ou seja’, e 03 aparecem como 

exemplificações, as quais assumem essa função pelo fato de constituírem

hipônimos em relação ao termo explicitado.  Em outros termos, existe uma 

relação de inclusão dos termos explicativos em relação ao termo explicado. Há 
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ainda 02 casos em que a notação sobre os termos se dá através de aspas e uma 

última ocorrência em que aparece a expressão ‘ou melhor’.  Interessante observar 

que os três últimos  casos ocorrem na mesma sentença.  Seguem-se as 

ocorrências desta categoria no CAP 1/ L2: 

OCR.1: “… paisagens naturais puras, ou seja, que não tenham sofrido a 

interferência humana “(p: 10) 

OCR. 2: “… que comumente se realiza em grupo, ou seja, em sociedade” (p:13). 

OCR. 3:” …os elementos da natureza: rios, lagos, morros, serras, 

planícies,…”(p:10).

OCR. 4: “…. elementos criados pelo homem: casas, estradas, plantações, etc”

(p: 11).

OCR.5: “…. a  disponibilidade dos próprios elementos naturais – madeira, pedras, 

areias, argilas - …” (p:12). 

OCR.6: “Podemos dizer, então, que a paisagem é uma “ fotografia” …(p:13)

OCR.7:”…enquanto o espaço geográfico é uma sucessão de fotos, ou melhor, um

“ filme”. ( p:13). 

OCR.8: “… uma sucessão de fotos, ou melhor,…” ( p:13)

CATG.7 MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Não houve nenhuma ocorrência.

CATG.8 NARRADOR

Identificamos uma ocorrência em que a voz do OUTRO é explicitamente

introduzida no fio do discurso, conforme previsto nesta categoria. 
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OCR: 1 “É o que os ambientalistas chamam desenvolvimento sustentado”(p:12). 

Na tabela 3, a seguir, expomos os resultados da análise do CAP.1/ L 2. 

OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 1 / L2

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

02
1) “Nesta unidade você vai poder
conhecer[…];Poderá aprender
também…”
2) “…neste livro quando
estudarmos…”

PREVISÃO 0
.

REVISÃO
07

1) “Até  aqui citamos elementos
naturais…”
2) “… as paisagens são..”.
3)“...a paisagem varia de lugar p/ 
lugar…”
4)” Assim, além de ..”
5) “Por isso, a natureza…”
6)“Podemos dizer, então…”
7) “Por isso, em muitos lugares…”

RETOMADA 02
1) “Até  aqui citamos elementos
naturais. Mas também podemos…”
2) “Observe novamente a figura…”

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/
ILUSTRAÇÃO 03

1) “Veja, […] Observe…”

2) “Observe esta paisagem”.
3) “ Observando novamente…

GLOSA SOBRE O CÓDIGO 08
1) “…paisagens puras, ou seja, que 
não…”
2) “em grupo, ou seja em
sociedade…”
3) “…elementos da natureza:rios,
lagos…”
4)”…elementos naturais- madeira,
pedras-…”
5)“...paisagens não construídas
pelo homem: casas, barcos…
6)“…paisagem é uma 
“fotografia”…”
7)” …sucessão de fotos,  ou 
melhor, …”
8) …ou melhor, um “filme”…”

MARCADOR
ILOCUCIONARIO 0

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR 01 1) “É o que os ambientalistas
chamam…”

Tabela 3 
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Conforme a tabela acima, foram registradas, no CAP.1 / L2, 23 ocorrências

de enunciados metadiscursivos, com uma diversidade de 06 tipos entre os 08 que 

compõem o modelo de análise.

3.3.4 Análise Cap. 24/ L2 

Continuando a análise do L2, tomamos o capítulo 24, intitulado” O trabalho 

humano”, o qual constitui o último capítulo da última unidade: “A sociedade 

constrói o espaço.”. O capítulo está distribuído em 03 páginas e meia, contém 05 

seções e 07 ilustrações, cujas legendas limitam-se a descrever as imagens 

visuais. Com isso, ao contrário do que vimos em relação às legendas do L1, aqui 

elas não constituem textos paralelos.  Passando à análise, vejamos as 

ocorrências das categorias neste capítulo.

CATG.1: OBJETIVO GERAL

Além de um texto introdutório no início da unidade, no qual o autor 

apresenta o tema da unidade, cada um dos dois capítulos que a compõem  são 

também iniciados por pequenos textos introdutórios .  Isso nos permite registrar 

pelo menos 01 ocorrência da categoria objetivo geral em posição inicial.  O 

mesmo não ocorre ao final do capítulo, conforme previsto no modelo de análise. 

OCR.1: “ É o homem, portanto, que constrói o espaço em que vive.  Por isso, 

nesta unidade vamos estudá-lo como agente fundamental na formação e 

modificação do espaço geográfico” (p:225).

CATG. 2: PREVISÃO
Registramos 02 casos da categoria: 
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OCR.1: “Veja a seguir as principais atividades econômicas” (p:233).

OCR.2: “ Vejamos o estado de São Paulo, que é o estado econômicamente mais

importante do país” (p: 236). 

CATG. 3: REVISÃO

Esta categoria metadiscursiva ocorre em 04 pontos do texto: 

OCR. 1: “ O homem não age sozinho […].  Por isso, o trabalho humano é uma

atividade grupal ou social” (p: 233). 

OCR.2: “Afinal, os salários dependem da qualidade e do tipo de trabalho que a 

pessoa realiza” ( p: 234). 

OCR.3: “ Existe, enfim, uma repartição espacial das atividades econômicas”

Essa repartição é chamada de divisão territorial do trabalho”. (p:234). 

OCR. 4 “ Portanto, as atividades têm por objetivo …” ( p:234) 

CATG. 4: RETOMADA 

Constatamos apenas 01 ocorrência. 

OCR. 1: “ A divisão do trabalho que ocorre no interior de uma fábrica ou na 

sociedade como um todo […] ocorre também no espaço geográfico” (p: 234). 

CATG.5: INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÃO 

Apesar de haver 07 ilustrações neste capítulo, não encontramos qualquer 

referência a essas imagens no corpo do texto linear, nem qualquer indicação para 

que o leitor as observasse. 
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CATG.6: GLOSA SOBRE O  CÓDIGO 

Registramos 07 ocorrências desta categoria: 

OCR. 1: “… E a criação de gado, isto é, bois (bovinos), ovelhas (ovino), porcos 

(suínos)…” (p: 233). 

OCR2: “… agricultura. Como o nome indica (agro=terra; cultura=cultivo) “(p:233).

OCR.3:” … matéria bruta ( madeira, couro, fibras, lã minerais) “ (p:233). 

OCR.4: “…è a atividade de troca, ou seja, compra e venda de produtos” (p:233)

OCR.5: “… no espaço geográfico, ou seja, no espaço ocupado pela sociedade”  ( 

p:234).

OCR.6:  “… regiões pastoris ( de pecuária)”  ( p: 234). 

OCR. 7: “… zona essencialmente carbonífera, ou seja, de produção de carvão”

(p.239).

CATG.7: MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Não verificamos ocorrência desta categoria.

CATG. 8: NARRADOR 

Também não registramos caso desta categoria. 

Segue a tabela 4 com os resultados de cap 24/L2.
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OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 24 / L2 

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

01
1) “… Por isso, nesta unidad,e
vamos estudá-la…”

PREVISÃO
02

1) “Veja a seguir as principais
atividades econômicas”

2)“Vejamos o estado de São 
Paulo, que é o estado
econômicamente mais
importante do país”

REVISÃO
04

1)…” Por isso o trabalho
humano é grupal ou social.”
2)  “Afinal, os salários
dependemda qualificação…”
3)“Existe, enfim, uma repartição 
espacial das atividades…”
4) “Portanto, as atividades que
têm como objetivo…”

RETOMADA 01
1) “A divisão do trabalho que
ocorre no interior de uma
fábrica ou da sociedade como
um todo,[…]também ocorre no 
espaço geográfico.”

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/ 
ILUSTRAÇÃO

0

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO

07
1) “..criação de gado, isto é,
bois, ovelhas…”
2) “ como o nome indica 
(agro=terra;cultura=cultivo)”
3) “… matéria bruta ( madeira,
couro…)”
4) “… atividade de troca, ouseja
compra e venda de produtos”
5) “…no espaço geográfico, ou 
seja, espaço ocupado pela
sociedade”
6)”…regiões pastoris ( de
pecuária)”
7) “zona carbonífera ( de
produção de carvão)”

MARCADOR
ILOCUCIONÁRIO

0

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR 0

Tabela 4 
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De acordo com a tabela 4 acima, registramos no cap. 24/L2 um total de 15 

enunciados metadiscursivos, distribuídos em 05 das 08 categorias analisadas.

3.3.5 Análise do Cap. 1 / l3 

O capítulo 1 do L3:  Desvendando as paisagens, contém 18 partes, cujos 

subtíulos, na sua grande maioria, descrevem  instruções de atividades do tipo: 

“Olhe e responda”, “trabalhando em equipe”, “reflita e responda”, “observe o que 

está a sua volta”, “desenhando”, etc.

Dois dos textos que compõem o capítulo têm, respectivamente, o objetivo 

de esclarecer o conceito de linguagem e o significado do verbo desvendar.  São,

portanto, o que poderíamos chamar textos paralelos, um dos quais, aliás, está 

inserido em uma seção designada como “conversa paralela”.  Além disso, há dois

outros textos de autores distintos que ocupam frente e verso de uma página. Um 

deles, de autoria de Marcos Rey, descreve a paisagem do Rio de Janeiro aos 

olhos de um turista.  O outro, escrito por Kaíke Nanne, descreve a paisagem e o 

ritmo de vida de São Gonçalo do Rio das Pedras, um pequeno povoado no 

interior mineiro.   Ademais, há 18 ilustrações entre fotos, mapas, caricaturas e 

figuras infantis.

Dada a diversidade de textos contidos neste capítulo, decidimos considerar

apenas aquele escrito pelos autores do livro e que, na nossa opinião, constitui o 

texto principal.  Nele é tratado de maneira discursiva o tema proposto para o 

capítulo e são explorados conceitos pertinentes ao tema.  Desta forma,  a analise 

se limitou  ao trecho intitulado: Desvendando a paisagem  onde você vive.

Entretanto, em razão do elevado número de textos visuais dispostos ao longo de 

todo o capítulo, resolvemos que apenas a categoria indicação para ilustração

seria analisada em todo o capítulo.  Passemos, então, à analise deste capítulo. 
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CATG. 1: OBJETIVO GERAL 

Não foram observadas ocorrências desta categoria, seja no início ou no 

final do texto.

CATG.2: PREVISÃO

Não ocorreram casos desta categoria.

CATG.3: REVISÃO

Também não registramos  nenhum caso desta categoria.

CATG.4: RETOMADA

Ao comentar como nos passam despercebidos os detalhes da paisagem 

cotidiana, os autores referem uma atividade onde o mesmo comentário é 

mencionado em relação aos móveis das nossas casas.  Como o livro enfatiza 

uma linguagem informal, com o uso de expressões  mais próprias da oralidade, a 

referência se dá nos seguintes termos:

OCR.1 “ Lembra-se da atividade da página 12”? ( p: 15)
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CATG. 5: INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÂO 

Das 18 ilustrações contidas no texto, 04 são referidas nos textos com o

objetivo de orientar o leitor para a sua observação. Como o livro prioriza

atividades práticas, 02 das ocorrências constituem  instruções   para   realização 

de tarefas.  Há apenas 02 casos em que a indicação se dá no desenvolvimento 

dos textos, exercendo realmente uma função metadiscursiva. 

OCR. 1: “Observe e responda” ( esta ocorrência se repete em referência a 02 

ilustrações) (pp:9 e 14) 

OCR. 2: OCR 3: “ As figuras acima …” ( p:19) 

OCR.4: “ Veja  como André [...] descreveu o quarto dele” (p:13). 

No caso da ocorrência 4, os autores usam o verbo ‘descrever’, mas, na 

realidade, trata-se de um desenho.  Daí porque computamos o enunciado como

uma indicação para ilustração.

CATG.6: GLOSAS SOBRE O CÓDIGO 

Observamos 02 ocorrências desta categoria, utilizadas para explicitar o 

sentido de dois conceitos da Geografia explorados no texto. Uma delas, 

atualizada através de uma oração adjetiva, explica o sentido da expressão 

formas construídas (grifo do autor), e a outra introduzida pela expressão:  ‘ou

seja’, esclarece o significado da expressão formas naturais( grifo do autor). 

OCR.1:” Nesse caminho, vemos várias formas construídas, que são todas 

resultante do trabalho humano” ( p: 15  ) 
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OCR.2:” Podemos ver também formas naturais, ou seja, aquelas que não foram

construídas pelo homem…” ( p:15  ). 

Ao longo do capítulo há um tipo de chamada, intitulada “ampliando o 

vocabulário” em que  após a pergunta retórica” você sabe o que significa X?”, o 

autor, pressupondo o desconhecimento do aluno, propõe-lhe a tarefa: “consulte o 

dicionário e descubra”. Registramos 03 dessas tarefas no cap. 1/L3.  Mas, 

evidentemente, não constituem glosas sobre o código, uma vez que o autor passa 

ao leitor a tarefa de descobrir o significado da palavra.

CATG.7: MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Não houve registro dessa categoria. 

CATG.8: NARRADORES 

Também não constatamos ocorrência dessa categoria.

Na tabela a seguir, expomos os dados referentes à análise do CAP.1 / L3. 
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OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 1 / L3

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

0

PREVISÃO 0

REVISÃO 0

RETOMADA 01 1) “Lembra-se da atividade da
pagina 12?”

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO  P/ 
ILUSTRAÇÃO 04 1) “ Observe…(2 ocorrências)”

2) “As figuras acima…”
3) “ Veja … “ 

GLOSA SOBRE O CÓDIGO 02
1) “…formas construídas,que são 
todas…”
2) “…formas naturais, ou seja…”

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

MARCADOR
ILOCUCIONARIO

0

NARRADOR
0

Tabela 5 

Como podemos observar na tabela acima, foram registradas 07 enunciados

metadiscursivos no capítulo 1 do L3, distribuídas em apenas 03 das 08 categorias 

analisadas.
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3.3.6 Análise do Cap. 12/L3 

Orientados pelo objetivo de compor um corpus simétrico, constituído pelos

primeiros e últimos capítulos dos 03 livros selecionados, chegamos ao último 

capítulo (cap.12) do L.3, intitulado” A organização do espaço geográfico”. Este

capítulo está distribuído em 04 páginas e contém 10 ilustrações, além da letra de 

uma música e 04 seções de atividades do tipo:  “Observe e responda” e “vamos

mapear o lugar onde você mora”. Quanto às legendas, com exceção de uma, um 

pouco mais extensa, as demais limitam-se a descrever a imagem que 

acompanham.  Em outros termos, ao contrário do que ocorre no L1, neste caso,

como também no L2, as legendas não funcionam como textos paralelos. 

Passando à análise, verificamos as seguintes ocorrências de enunciados

metadiscursivos:

CATG. 1: OBJETIVO GERAL 

Não registramos esta categoria em qualquer das posições previstas no 

modelo: início ou final do texto. 

CATG. 2: PREVISÃO 

A exemplo do que fizemos no L1, classificamos aqui uma pergunta 

retórica como previsão, uma vez  tem a função  de antecipar  o tópico tratado no 

próximo parágrafo. Temos, portanto apenas 01 ocorrência desta categoria. 

OCR.1:” Será que tudo isso [ bens de consumo] surgiu de repente?” (p: 189). 
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CATG.3  REVISÃO 

Registramos apenas uma ocorrência: 

OCR.1: “ Ou seja, foi preciso haver pesquisas científicas e tecnológicas e 

desenvolvimento industrial constante”. (p:189). 

CATG. 4: RETOMADA

De início, o primeiro parágrafo deste capítulo parece constituir uma 

retomada na medida em que sumariza alguns tópicos  estudados ao longo do ano 

letivo: “ Ao longo do ano, estudamos a participação dos vários elementos que 

compõem o espaço geográfico em nosso dia a dia. Estudamos ainda a 

linguagem cartográfica, as relações do homem com a natureza, o papel da 

agropecuária e o das indústrias”.   No entanto, não consideramos ser um caso de 

retomada, uma vez que estes comentários sobre tópicos estudados anteriormente 

não funcionam como ponte para uma exploração mais detalhada, nem servem 

como “gancho” para a introdução de um novo tópico.   Portanto, não registramos

ocorrência da categoria retomada.

A propósito do que acabamos de explicar, fica, mais uma vez, evidente que 

a classificação dos enunciados metadiscursivos não pode se basear em formas.

Apenas a análise da função do enunciado no co-texto e contexto pode nos 

garantir uma análise procedente. 
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CATG.5: INDICAÇÃO PARA ILUSTRAÇÃO 

Na página 189, o enunciado “Veja os exemplos abaixo” se refere a uma

seqüência de fotos do elevador Lacerda  em Salvador, datadas de 1889,1945 e 

1991. Conforme descrito na legenda, o objetivo dos autores é mostrar “como as 

transformações tecnológicas se acumularam e se sucederam, criando novas 

características espaciais”.  Entretanto, entendemos que a orientação expressa 

neste enunciado não é satisfatória, pois não esclarece que os “exemplos” se 

referem às fotos.  Além disso, esta é a única ocasião em que o texto da legenda é 

necessário à compreensão dos objetivos do autor. Como nos demais livros, a 

leitura dos textos lineares corre independentemente das ilustrações e legendas

que os acompanham.   Tanto assim, que são poucos os casos de referências às 

ilustrações no texto linear.   Apesar das ressalvas, registramos 01 ocorrência da 

categoria.

OCR.1: “Veja os exemplos abaixo” (p:189). 

CATG. 6: GLOSA SOBRE O CÓDIGO

Registramos apenas 01 ocorrência desta categoria: 

OCR.1: “ mas nos bairros pobres, quando o espaço é carente de infra-estrutura 

de serviços (pavimentação, saneamento, energia elétrica, coleta de lixo, 

educação, saúde, etc) …”. (p: 188). 

As especificações entre parênteses têm a função de esclarecer a 

expressão “infra-estrutura de serviços”, portanto, trata-se de uma ocorrência da 

categoria em tela.  Entretanto, importa observar que esta não é a primeira vez que 

o termo infra-estrutura é mencionado. Ademais, na página anterior (187), os 
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serviços de educação e saúde não são entendidos como tipos de infra-estrutura 

de serviços, uma vez que aparecem numa relação de adição e não de inclusão 

em relação ao termo infra-estrutura : “ … nas grandes cidades, há bairros que 

possuem a infra-estrutura urbana necessária ao conforto das pessoas e também
serviços de educação e saúde, etc” (grifo nosso).

Na página 190, a palavra ‘perecíveis’ aparece em negrito, mas não 

encontramos qualquer comentário sobre o termo. Nem mesmo no glossário 

situado no final do livro.  Daí porque não registramos a ocorrência (grifo do autor). 

CATG. 7: MARCADOR ILOCUCIONÁRIO 

Não constatamos ocorrência desta categoria. 

CATG. 8: NARRADOR

Não houve caso desta categioria.

Os dados do cap. 12/L3 encontram-se descritos na tabela 6, a seguir: 
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OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA: CAP. 12 / L3 

Tipos Nº de ocorrências Ocorrências

OBJETIVO
GERAL

0

PREVISÃO 01
1) “ Perguntas retóricas:
será que tudo isso surgiu 
de repente no espaço 
geográfico?”

REVISÃO 01 1) “Ou seja, foi preciso…”

RETOMADA 0

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO P/ 
ILUSTRAÇÃO 01

1) “Veja os exemplos
abaixo …”

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO

01
1) “…infra-estrutura de 
serviços (pavimentação,
saneamento,saúde,educa
ção…)”

MARCADOR
ILOCUCIONARIO 0

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR 0

Tabela 6 

Conforme mostra a tabela acima, no CAP.12/ L3 foram registradas apenas 

04 ocorrências de enunciados metadiscursivos, diversificados em 04 das 08 

categorias pesquisadas.
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Concluída a análise dos capítulos, agrupamos os resultados de cada livro 

(caps 1 e16 /L1; caps 1 e 24 /L2; caps 1 e 12 /L3) com vista a obter uma 

avaliação por manual, o que descrevemos na próxima seção. 

3.4 Análise por Livro 

Para uma melhor apresentação, estes dados estão primeiro dispostos  em 

tabelas e, em seguida, as respectivas apreciações.  Abaixo, temos a tabela 7 com 

os resultados do L 1, seguida das  apreciações a respeito deste livro. 

3.4.1 Resultados do L1 

RESULTADOS: L1

CATEGORIAS Cap.1  / L1 Cap.16 / L1 TOTAL p/ Catg.

OBJETIVO
GERAL

 0  0  0 

PREVISÃO   10  03   13 

REVISÃO
  03  03   06 

RETOMADA
   02  04   06 

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO  P/ 
ILUSTRAÇÃO    02   0  02 

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO    04  16   20 

MARCADOR
ILOCUCIONARIO    02  01    03 

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR  0  03    03 

TOTAL
GERAL

   23 
 53 

Tabela 7
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Verificamos na tabela acima que, à exceção da categoria objetivo geral, 

todas as demais estão presentes na amostra representativa do L1 (caps 1 e 16), 

perfazendo um total de 53 enunciados metadiscursivos.

Não obstante seja o livro que apresenta maior incidência de enunciados

meta,  há que se considerar, entretanto,  a concentração dessas ocorrências nas

categorias previsão e glosas sobre o código.  A primeira com 13 casos, o que 

representa 24,52%, e a segunda com 20 ocorrências, equivalentes a 37,75%. 

Juntas, portanto, as duas categorias atingem 62, 27% do total de enunciados 

meta no L1.  Consequentemente, as ocorrências das outras 05 categorias 

presentes neste livro correspondem a apenas 37,73%. 

Do ponto de vista da atualização das previsões, importa observar que em 

11 dos 13 casos a categoria assume a forma de perguntas retóricas.   Apesar de 

anteciparem o tópico a ser tratado, como previsto no modelo de análise, tais 

perguntas estabelecem um diálogo entre autor e leitor do qual este não pode 

participar, dado que as respostas a  tais perguntas constituem exatamente o 

próximo conteúdo a ser estudado.  Em outros termos, a perguntas como “quanto 

vale um ano luz?” ou “o que é o espaço geográfico?”, o leitor/aprendiz só tem a 

responder: não sei.  Esta situação evidencia a assimetria de conhecimentos entre 

os interlocutores e, decerto, contribui para reforçar no aluno uma atitude passiva 

de receptor de informações sobre as quais não lhe cabe outra atitude senão 

“aprender”.   Isso, sem dúvida, contraria o princípio dialógico da linguagem, 

introduzido por Bakhtin na década de 20 do século passado e, hoje, 

consensualmente defendido pelos estudiosos da linguagem.  Em outras palavras, 

o uso excessivo de perguntas retóricas no contexto em que aparecem no L1, não 

nos parece favorecer uma compreensão responsiva, dado que o uso da palavra é 

apenas prerrogativa de um dos interlocutores: o autor.

Consideramos também que o elevado número dessas perguntas, usadas 

como estratégia para introduzir novos conceitos, contribui significativamente para

a segmentação do texto e conseqüente prejuízo do fluxo expositivo e 

continuidade de sentido.   Além disso, configuram  uma estrutura de questionário 

que não corresponde ao que se espera de um texto de iniciação ao estudo 

científico, verificando-se, assim, a descaracterização de um gênero textual
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apropriado.  Ademais, o formato de questionário pode induzir à memorização dos

conceitos, em detrimento de uma compreensão efetiva.   Note-se ainda que no L1 

predomina o raciocínio dedutivo, repleto de definições do tipo X é Y, o que,

simultaneamente, favorece e é  favorecido pelo uso de perguntas retóricas.

Com isso, a nossa avaliação a respeito da categoria previsão no L1 é a de 

que a  elevada incidência não resulta em benefício à textualidade, uma vez que a 

sua atualização maciça através de perguntas retóricas mais compromete do que 

favorece a textualidade. 

Já com relação à categoria glosa sobre o código, este foi o livro que 

atingiu não apenas os mais altos índices de ocorrência (20), como também o que 

apresentou maior diversidade de recursos na atualização da categoria.   Foram 

usados parênteses, dois pontos, notas de rodapé, travessões, as expressões ‘isto 

é’ e ‘ou seja’, além de oração adjetiva.  Essa diversidade de recursos usados com

a função de acrescentar ao texto glosas sobre o código pode, quando percebida e 

bem explorada pelo professor, representar uma boa oportunidade para mostrar ao 

aluno tais ocorrências, partilhando, portanto, um conhecimento freqüente  e 

necessário na produção e compreensão de textos de natureza científica. 

Por outro lado, os altos índices desta categoria em comparação com as

demais evidencia uma concepção elementar e limitada a respeito dos enunciados

metadiscursivos, situando-os, prioritariamente, ao nível do código. Ou seja, as 

glosas sobre o código, como o próprio nome esclarece, estão circunscritas aos

limites da língua enquanto código.  Uma visão que corresponde às concepções 

estruturalistas dominantes na primeira metade do século XX e que já não se 

coadunam com os paradigmas atuais.  Já os recursos metadiscrusivos próprios 

dos níveis mais elevados da arquitetura textual não são igualmente explorados.

As categorias revisão e retomada, ambas com 06 ocorrências, 

correspondem, cada uma, a 11,32% do total de enunciados meta presentes no 

L1.   Considerando que estas categorias têm em comum a propriedade de ativar a 

memória de curto prazo, predominante no ato da leitura, nos parece que um uso 

mais sistemático de enunciados meta com as funções de resumir pontualmente 

os tópicos do texto, no caso da revisão, e de reintroduzir um tópico já tratado com 

o objetivo de explorá-lo melhor ou tomá-lo como gancho para a mudança de 
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tópico, no caso das retomadas, poderia favorecer uma trama textual mais coesa e 

um encadeamento tópico mais consistente, estimulando, assim, a capacidade de 

memória do leitor e  facilitando-lhe a compreensão.  Com efeito, do ponto de vista 

da memória, as duas categorias são de singular importância.

No que tange à categoria indicação para ilustração, dois aspectos 

merecem atenção especial neste livro.  Primeiro, o baixíssimo índice de 

ocorrência da categoria (apenas 02, correspondentes a 3,77% do total de 

enunciados meta, embora, somadas as ilustrações dos dois capítulos, tenhamos 

22 imagens visuais.  Portanto, apenas 9,09% desses textos visuais recebem

alguma referência no corpo do texto, indicando ou orientando o leitor para a sua 

observação. Um segundo aspecto, mais preocupante , é o fato de que estas 

imagens estão acompanhadas de legendas que na maioria das vezes não apenas

as  identificam e/ou descrevem, como é próprio  deste gênero textual, mas 

também acrescentam  um grande volume de informações que, certamente, 

passam despercebidas do  leitor.  Na verdade, os textos lineares e os visuais 

constituem duas fontes de informação que correm paralela e independentemente

e não de forma complementar como  nos parece apropriado.  Isto, como já 

ressaltado, acarreta a ambigüidade funcional das legendas, além de não dar 

conhecimento ao aprendiz do verdadeiro papel dos textos visuais e das legendas

na composição textual.

As categorias marcador ilocucionário  e narrador também apresentam 

uma baixa incidência  no L1.  São apenas 03 casos por categoria, o que 

corresponde a 5,66%, para cada uma. A baixa ocorrência de marcadores
ilocucionários significa que só em 03 ocasiões o autor expõe de forma  explícita 

os atos de fala que pretende realizar, deixando, portanto,  ao leitor a tarefa de 

inferi-los.  Em outras palavras, deixa-se a cargo de um leitor inexperiente não 

apenas a tarefa de descobrir o que o autor diz, mas também o que ele quer 

dizer/fazer com o que diz.   Certamente, o uso mais freqüente deste tipo de 

enunciado meta facilitaria o trabalho do leitor, favorecendo uma compreensão 

mais ativa e responsiva, na medida em que o estimularia a “(re)agir” de acordo 

com as orientações do autor. 
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Finalmente, quanto à categoria narrador, também com apenas 03 

ocorrência (5,66%), entendemos que o seu uso mais freqüente poderia 

proporcionar ao leitor a oportunidade de conhecer diferentes recursos usados 

para introduzir a voz do OUTRO no fio do discurso, como também de reconhecer

as diferentes funções que o discurso relatado pode exercer sobre o discurso do 

EU, como por exemplo: respaldar o seu discurso, transferir a responsabilidade 

pelo que é dito para o OUTRO, comparar discursos de formações discursivas

distintas, etc.  Experiências importantes na formação de um leitor proficiente, 

principalmente para a  leitura de textos de natureza científica. 

Passemos, então, à análise do L2, iniciando com a apresentação da tabela

8.

3.4.2 Resultados do Livro 2 

RESULTADOS  L2 
   CATEGORIAS  Cap.1  / L1 Cap.24 / L1 TOTAL p/ Catg. 

OBJETIVO
GERAL

  2  01  03 

PREVISÃO  0  02   02 

REVISÃO  07  04   10 

RETOMADA    02  01   03 

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO  P/ 
ILUSTRAÇÃO

   03   0  02 

GLOSA SOBRE O CÓDIGO
   08    07   12 

MARCADOR ILOCUCIONARIO
   0  0    0 

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR    01  0    03 

TOTAL
GERAL

   23  15    38 

Tabela 8 
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Conforme exposto na tabela acima, o número total de ocorrência no L2 foi 

significativamente inferior ao registrado no L1: 38 casos. Porém, em termos de 

diversidade de categorias foi exatamente o mesmo: 07 tipos.  Quanto ao volume 

total  de ocorrências, não podemos fazer maiores interpretações, pois, em larga 

medida, estes índices dependem da extensão dos textos.  Uma variável que 

preferimos não controlar, pois, escolher os capítulos a serem analisados em

função da extensão implicaria abandonar o critério da simetria, ou seja, capítulos 

igualmente localizados nos respectivos livros.  No caso, início e fim do manual.

Portanto, o nosso maior interesse diz respeito aos tipos de categorias presentes 

em cada um dos livros e as suas formas de atualização.  Vejamos os dados de 

L2.

Ao contrário dos dois outros livros, que não dispõem da categoria objetivo
geral, em L2 houve 03 ocorrências: 02 casos dispostos no início dos capítulos

analisados e 01 no final do capítulo 1. Considerando que as possibilidades de 

ocorrência da categoria estava limitada a 04 casos, foram contemplados 75% das

chances disponíveis, o que corresponde a 7,89% dos enunciados metadiscursivos

registrados nos dois capítulos. Com efeito, a cada início de unidade e também em 

alguns capítulos há pequenos textos introdutórios que antecipam o próximo tema 

a ser explorado.  Não registramos, entretanto, nesses textos, qualquer referência 

à estrutura de composição das unidades e/ou capítulos, conforme também 

previsto na descrição da categoria objetivo geral.  Entendemos que, se bem 

explorados pelo professor, os enunciados do tipo objetivo geral poderão ativar, no 

aluno, esquemas e conhecimentos prévios, orientando as expectativas do leitor e 

promovendo uma  boa compreensão.  Daí porque consideramos valiosa a sua 

utilização em livros didáticos.

Já a categoria previsão, que  tem a função de antecipar pontualmente os

tópicos a serem tratados e, consequentemente, promover a mudança de tópico,

aparece apenas 02 vezes, configurando 5,26%% do total de ocorrências

metadiscursivas neste livro.

É possível que o baixo índice de previsões esteja relacionado ao

predomínio de uma argumentação indutiva no L2, segundo a qual, ao invés de 
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antecipar os tópicos, o autor prefere conduzir o leitor à formação de um conceito 

através de passos indutivos.  Vejamos um exemplo:

“ Se observarmos o mapa econômico de um país, veremos que algumas
regiões do território são  mais usadas para a pecuária; em outras
predomina a agricultura; outras ainda apresentam grande concentração
de indústrias, etc.  Existe, enfim, uma repartição espacial das tarefas
econômicas.  Essa repartição é chamada divisão territorial do trabalho”

No exemplo, podemos entender claramente que o intento do autor é 

apresentar ao leitor a concepção de divisão territorial do trabalho.  Porém ao invés

de ir diretamente para uma definição do tipo X é Y, como predomina no L1, ele 

parte da exemplificação para chegar à definição. 

Reforça o nosso argumento de que o tipo de raciocínio indutivo não favorece 

o aparecimento de enunciados meta do tipo previsão, o fato de no L1, onde 

predomina o raciocínio dedutivo, termos registrados uma alta incidência de 

previsões.  Este raciocínio guarda alguma relação com os resultados de uma 

pesquisa, desenvolvida por Cunha (1997a), na qual a autora verificou uma 

significativa covariação entre o número e tipos de recursos metadiscursivos e 

diferentes gêneros textuais.  Trata-se, contudo, de uma hipótese que deve ser 

testada em outras pesquisas.

Registramos, no L2, 11 casos de revisão, o que responde a 28,94% dos 

enunciados meta neste livro.  Estas revisões, as mais das vezes, correspondem 

justamente a conclusões de  raciocínios indutivos.

Os dados obtidos em L1 e L2 a respeito das categorias previsão e revisão 

nos leva a aventar a hipótese de que haja realmente alguma relação entre os dois

tipos de argumentação (dedutivo e indutivo) e a ocorrência destas categorias. 

Esta, porém, é outra questão que deve ser investigada mais acuradamente.

A categoria retomada aparece no L2 em número de 03, correspondentes a

7,89%. Portanto, a metade da sua ocorrência no L1.  E, também aqui, aventamos 

a hipótese de que o tipo de raciocínio indutivo poderia não favorecer o uso deste 

tipo de enunciado meta.  Isso porque, as revisões, como vimos, muitas vezes

constituem conclusões de raciocínios indutivos, situando-se no final da 

argumentação, enquanto a retomada, via de regra, ocorre no início da 
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argumentação com o objetivo de explorar melhor um tópico já mencionado ou 

tomá-lo como ponte para a introdução de um novo tópico.  Logo, do ponto de vista 

da distribuição no texto, em muitos casos, teríamos o encontro dos dois tipos de 

enunciado meta.  Porém, uma razão mais provável seria o fato de que ao concluir 

um parágrafo com uma revisão, no caso da argumentação indutiva, a 

estruturação do texto se dê mais facilmente no encadeamento da revisão com o 

próximo tópico, sem precisar recorrer a uma retomada.  Tudo isso, contudo, são 

suposições que merecem ser melhor investigadas. 

Embora, proporcionalmente, superior ao percentual registrado no L1, as

indicações para ilustração presentes no L2 (03 casos) correspondem a apenas 

25% em relação ao número de imagens (12) contidas neste livro.  Permanece, 

portanto, a falta de diálogo e  de integração entre texto linear e texto visual.

Contudo, neste livro as legendas apenas descrevem e/ou identificam as 

ilustrações.  Isso significa que, ao contrário do que ocorre no L1, não registramos

em L2 ambigüidade em relação à função das legendas. 

Já os elevados índices de glosas sobre o código (15=39,47%)  confirmam 

a tendência de uso prioritário dos enunciados meta em relação à língua enquanto 

código.  Ou seja, no nível mais restrito, descuidando os níveis mais elevados da 

arquitetura textual.  E, também no L2, há uma ampla diversidade de recursos na 

atualização das glosas sobre o código.  A saber: parênteses, travessão, dois 

pontos, definição etimológica, além das expressões ‘ou seja’ e ‘isto é’.

Em nenhum momento o autor explicita as suas ações verbais através de 

marcadores ilocucionários e apenas 01 vez (2,63%%) introduz a voz do 

OUTRO no fio do seu discurso através de um enunciado meta do tipo narrador.
Duas categorias tão necessárias na preparação de leitores de textos de natureza

científica, mas que estão praticamente ausentes no corpus analisado. 

Chegamos, então ao L3, cujos resultados encontram-se descritos na tabela 

9, abaixo. 
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3.4.3 Resultados do |Livro 3 

RESULTADOS: L3 
       CATEGORIAS      Cap.1  / L3 Cap.12 / L3  TOTAl p/ catg. 

OBJETIVO
GERAL               0    0    0 

PREVISÃO   0    01  01 

REVISÃO    03    01  04 

RETOMADA    01    0  01 

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO  P/
ILUSTRAÇÃO   09  01    10 

GLOSA SOBRE O 
CÓDIGO   02   01  03 

MARCADOR
ILOCUCIONARIO   0    0   0 

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR    0    0   0 

  TOTAL GERAL
  15    04    19

Tabela 9 

Como mostra a tabela, este foi o livro que apresentou o menor número de 

enunciados metadiscursivos.  Porém, como explicado, o volume total desses

enunciados não pode ser considerado de maior relevância, uma vez que em larga 

medida depende da extensão do texto. Uma variável não controlada nesta 

pesquisa.  E, no caso do L3, o capítulo 1 ficou reduzido a apenas uma página  em

função do elevado número de textos visuais (29) e atividades práticas, além da 
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inserção de textos complementares de diversos gêneros e autorias distintas no 

corpo do capítulo.

A ausência da categoria objetivo geral e apenas 01 ocorrência de 

previsão,  atualizada através de uma pergunta retórica, nos permite afirmar que 

não existe neste livro um trabalho de antecipação dos temas e tópicos a serem

tratados.

Quanto às categorias revisão e retomada, importantes na ativação da 

memória de curto prazo, os resultados também foram muito pouco expressivos: 

01 caso de cada uma, equivalentes a 9,09% do total de enunciados meta, por 

categoria.

A categoria indicação para ilustração, com 5 ocorrências (45,45%), bem 

superior aos demais livros e aparentemente expressiva, não pode ser assim 

interpretada, pois, se consideradas as 29 ilustrações contidas nos dois capítulos, 

este número corresponde a apenas 17,24%. Ou seja, 24 textos visuais, ou 

82,76% desses textos não encontram qualquer referência no texto linear que sirva 

de orientação para que o leitor os observe e os integre à sua leitura. Além disso,

em 02 das 05 ocorrências as indicações para ilustrações funcionam como 

instruções para atividades práticas. 

Com efeito, a textualidade deste livro nos parece bastante prejudicada pelo 

excesso de segmentação do texto, decorrente do elevado   número   de 

ilustrações e inserção de atividades e textos complementares no corpo do 

capítulo e pela precária articulação entre os tópicos.  Uma estrutura textual   que, 

provavelmente, não favorece a ocorrência de enunciados metadiscursivos. Até 

mesmo as glosas sobre o código, sistemática e diversificadamente presentes nos 

outros dois livros,  têm neste, uma incidência insignificante.

Concluindo a apresentação dos resultados por livro, apresentamos uma 

análise geral do corpus composto pelas amostras extraídas dos três livros

selecionados.
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3.5 Análise Geral 

Na tabela 10, a seguir, estão todos os dados registrados nesta pesquisa, 

seguidos de mais algumas apreciações a respeito destes resultados 

RESULTADOS GERAIS: L1,  L2, L3 

       CATEGORIAS Livro 1 Livro 2 Livro 3 TOTAL p/ catg.

OBJETIVO
GERAL

0 03 0 03 / 2,94%

PREVISÃO 13 02 01 16 / 15,68%

REVISÃO 06 11 01 18 / 17,64%

RETOMADA 06 03 01 10 / 9,80%

T
E
X
T
U
A
I
S

INDICAÇÃO  P/ 
ILUSTRAÇÃO

02 03 05 10 / 9,80%

GLOSA SOBRE
O CÓDIGO

20 15 03 38 / 37,25%

MARCADOR
ILOCUCIONARIO

03 0 0 03 / 2,94%

H
E
U
R
Í
S
T
I
C
A
S

NARRADOR 03 01 0 04 / 3,92%

TOTAL
GERAL

53 38 11 102

Tabela 10 

A despeito das ressalvas relativas às ocorrências e atualizações de 

algumas categorias, a tabela 10 nos permite fazer algumas generalizações, que 
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descrevemos em ordem decrescente, segundo o percentual de incidência das

categorias metadiscursivas no corpus analisado.

Com o maior número de ocorrências (38), equivalente a 37,25% do total de 

enunciados meta verificados no corpus analisado, a categoria glosa sobre o
código  evidencia uma presença sistemática e consistente.  Além disso, a sua 

atualização se dá através de recursos bastante diversificados.  A saber: 

expressões: ‘isto é, ‘ou seja’ e ‘ ou melhor, 

 parenteses,

 travessões, 

nota de rodapé. 

 definição etimológica,

 oração adjetiva,

 aposto, 

dois pontos, e 

 aspas. 

Levando-se em conta  a importância dos enunciados meta, defendida pelos 

vários autores citados nesta pesquisa, a presença efetiva e diversificada das

glosas sobre o código constitui um traço significativo em favor da textualidade dos

livros analisados, particularmente dos L1 e L2, onde a categoria se revelou mais 

produtiva.

Por outro lado, a alta incidência desta categoria revela que o uso dos 

recursos metadiscursivos no material didático analisado ainda está bastante 

limitado a referências sobre o código.  Um procedimento que inibe a ocorrência de 

categorias metadiscursivas situadas em níveis mais elevados da arquitetura 

textual.

Em seguida, aparece a categoria revisão, com 18 ocorrências, ou seja, 

17,64%, e com uma incidência significativamente maior no L2.  Isto nos leva à 
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hipótese de que a forma de argumentação indutiva, predominante neste livro, 

estaria favorecendo o uso da categoria.  Como este é um recurso metadiscursivo 

que resume pontualmente os tópicos tratados no texto, resulta que estimula a 

memória de curto prazo, favorecendo assim o encadeamento tópico e a 

compreensão geral, o que, facilita a formação da macroestrutura textual.

Por outro lado, a categoria previsão, com 16 casos, equivalentes a 15,68%, 

prevalece no L1, provavelmente favorecida pela argumentação dedutiva, 

característica deste livro.  Esta categoria propicia a preparação para a leitura na 

medida em que antecipa pontualmente os tópicos e, consequentemente, ativa 

esquemas e conhecimentos prévios a respeito dos mesmos.  Isto, como vimos,

tem sido referido na literatura como um fator essencial à compreensão.  O 

problema, como salientamos ao situarmos o tema no capítulo 1, é que os leitores 

dos livros didáticos, principalmente nos primeiros anos de escolarização,  estão 

tendo seus primeiros contatos formais com os temas tratados e por isso ainda não 

dispõem  de esquemas e de um acervo de conhecimentos  suficientemente 

estruturado a ser ativado. Portanto, há que se trabalhar com bastante atenção, 

procurando trazer os seus conhecimentos empíricos, baseados em 

categorizações do senso comum, presentes nas  teorias ingênuas, para uma 

sistematização formal e científica.  No caso do L1, esta situação se agrava pelo 

fato de as previsões serem quase sempre apresentadas em forma de perguntas 

retóricas do tipo: ‘você sabe o que X?’, as quais o leitor só tem a responder ‘não

sei’. Essa, não nos parece a melhor estratégia de antecipação.

Quanto à  categoria retomada, com 10 casos, equivalentes a 9,80% do total 

de enunciados meta e uma maior incidência também no L1, é provável que venha

a compensar a pouca incidência de revisões neste livro, uma vez que, como esta 

categoria, as retomadas têm a função de estimular a memória, na medida em que 

remetem o leitor a um tópico já explorado no texto.  Seja para tratá-lo mais 

detalhadamente, seja para usá-lo como “gancho” para introduzir um novo tópico.

No que tange à categoria indicação para ilustração, também com 10

ocorrências, portanto, 9,80% , podemos dizer que se trata de uma categoria 

extremamente subutilizada no nosso corpus. Isto, considerando o elevado número 
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de textos visuais presentes nos livros analisados: 22 no L1, 12 no L2 e 29 no L3. 

Ou seja, das 63 ilustrações apenas 10, 15,87%, são referidas através de 

enunciados metadiscursivos com o objetivo de orientar o leitor para a sua 

observação e conseqüente integração ao texto linear. Com efeito, em 84,13% dos

casos,  textos visuais e lineares correm  de forma independente, como duas 

fontes de informações paralelas.  Perde-se, assim, a oportunidade  de mostrar ao 

aluno a verdadeira função dos textos visuais e como podemos/devemos integrar

os dois tipos de textos através do uso dos enunciados metadiscursivos. 

São muito poucas – 04, ou seja, 3,92% - as ocasiões em que os autores dos 

livros analisados dão a palavra ao OUTRO através de enunciados da categoria 

narrador.  Com isso, deixa-se de expor o aluno às várias formas metadiscursivas 

utilizadas para introduzir a voz do OUTRO no fio do discurso e, principalmente, às 

diferentes funções que esta voz pode exercer sobre o discurso do EU,  tais como: 

respaldar o seu discurso ou opor-se a ele.  Não é, pois, de admirar a freqüência 

com que encontramos alunos na universidade que não têm o domínio desta 

competência, tão presente e necessária à leitura e produção de textos de 

natureza científica. 

Situação semelhante ocorre com a categoria  marcador ilocucionário, com

apenas 03 ocorrências,( 2, 94%) e apenas presente no L1.   Praticamente não 

verificamos enunciados meta através dos quais o autor explicite os seus atos de 

fala.  Com isso, deixa-se de esclarecer os objetivos do autor e os próximos

passos na estruturação do texto.   Entretanto, trata-se de outra estratégia 

metadiscursiva especialmente presente nos textos de natureza científica.

Finalmente, chegamos à categoria objetivo geral, presente apenas no L2.

Uma presença significativa, pois, das 04 possibilidades de ocorrência, foram 

preenchidas 03.   Se considerarmos que esta categoria, em posição inicial, tem 

basicamente a mesma função das previsões, ou seja, antecipar conteúdos, 

podemos dizer que as ocorrências desta categoria no L2 em certa medida 

compensam a baixa incidência de previsões neste livro.

Lembramos que a distinção entre previsão e objetivo geral é que a primeira 

realiza uma antecipação pontual relativa ao próximo tópico, enquanto a segunda 
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antecipa conteúdos mais gerais relativos ao tema do texto. Poderíamos defini-las

como micro e macro antecipações, respectivamente. 

Ainda com relação à co-ocorrência das categorias, interessante observar 

que se somadas, as previsões e retomadas do L1 teríamos  o correspondente a 

35,84% do total de enunciados  neste livro.  E, somando-se as ocorrências das

categorias objetivo geral e revisões no L2, teríamos praticamente o mesmo 

percentual: 36,84%.   É possível que estas combinações de categorias tenham 

alguma relação com os tipos de argumentação dos dois livros: dedutiva e indutiva, 

respectivamente.

Em resumo, podemos dizer que entre os 8 tipos de enunciados

metadiscursivos pesquisados, o que realmente apresenta  uma incidência efetiva 

e diversificada na sua atualização  é a categoria glosa sobre o código.  Previsão e 

revisão estão relativamente presentes e, aparentemente, apresentam alguma 

relação com os tipos de argumentação dedutiva e indutiva, respectivamente.   As

retomadas e indicação para ilustração, apesar de apresentarem o mesmo número 

de ocorrências se distinguem em função das suas possibilidades no texto.  A

primeira, podemos considerar que tem uma presença razoável no L2, mas 

insuficiente nos L1 e L3.  Já a segunda, é especialmente insuficiente em relação 

ao número de textos visuais presentes nos 3 livros.  As demais categorias: 

objetivo geral, marcador ilocucionário e narrador, apesar de constituírem

enunciados metadiscursivos essenciais à compreensão e produção de textos de 

natureza científica, estão praticamente ausentes no corpus analisados. 

Uma vez concluída a análise dos dados, apresentamos a seguir as nossas

considerações finais, de caráter mais geral e propositivo,  além de uma  discussão

sobre os resultados obtidos nesta pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISCUSSÃO

Ao nos aproximarmos do final desta investigação, a primeira observação que 

fazemos sobre os resultados obtidos diz respeito à estrutura de organização

interna ou arquitetura textual do corpus analisado.  Não se pode reconhecer 

nestes livros uma forma prevista de estruturação interna dos capítulos como é 

próprio das produções textuais nas diversas áreas da atividade humana no uso 

“real” da língua.  Em outras palavras, não podemos constatar traços particulares

que nos permitam identificar um gênero textual específico, pertinente aos livros

didáticos  de Geografia.

Cada autor estrutura seu texto de forma particular.  Uma “liberdade” que é 

especialmente explorada no L3, com a inserção de um grande volume de 

atividades, ilustrações dos mais variados tipos, bem como textos de gêneros e 

autores diversos no corpo dos capítulos. 

Esta ausência do que é referido em Bakhtin ([1929]1997:279) como “uma

forma mais ou menos estável”, resulta em uma variedade de composições 

textuais, que priva o aprendiz de (re)conhecer um gênero textual próprio do 

campo da Geografia.  Isto, certamente, constituirá uma lacuna na sua formação, 

pois, concordando com Martin (1993), entendemos que uma parte essencial do 

saber que deve ser adquirido em cada área do conhecimento constitui-se, 

exatamente, das suas estruturas retóricas e discursivas.   Isto é, dos gêneros

textuais desenvolvidos e sancionados pelas comunidades discursivas em cada 

área do conhecimento humano. E, a nosso juízo, no campo das ciências,  talvez

mais do que em qualquer outra atividade, os enunciados metadiscursivos são 

parte constitutiva dessas estruturas retóricas e discursivas.  Daí porque 

consideramos que, nos livros didáticos de natureza científica, os enunciados 

metadiscursivos que contribuem para  explicitar o esquema de compreensão do 

discurso, sua progressividade temática e planejamento do autor, estabelecendo

com isso o diálogo entre os interlocutores (autor/leito) são de singular importância
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na composição de um discurso que, apesar da sua função didática, não deveria 

perder a sua natureza científica.   Pois, afinal, são textos que pretendem 

preparar/orientar o aprendiz para futuras leituras acadêmico-científicas. 

Portanto, os baixíssimos índices de enunciados metadiscursivos verificados

no corpus, especialmente os dos tipos objetivo geral, marcador ilocucionário e 

narrador, tão presentes e profícuos em textos científicos, revelam uma lacuna 

importante na constituição dessa forma mais ou menos estável que corresponde 

aos gêneros textuais de natureza científica. 

Porém, naturalmente, o simples acréscimo de enunciados metadiscursivos 

nos livros didáticos não seria suficiente para transformar o aluno em um leitor 

proficiente, nem para permitir maior fluência na leitura.   Além de todos os demais

fatores envolvidos no ato da leitura, no que tange aos enunciados meta, faz-se 

necessário, sobretudo, que se tornem objeto de estudo, que tenham suas funções 

esclarecidas, suas atualizações identificadas e que o aluno seja incentivado a 

usá-los nas suas produções escritas.  E, como vimos reiteradas vezes, esse 

estudo só pode ser levado a efeito no próprio ato da leitura, pois as funções

metadiscursivas só podem ser evidenciadas no contexto de uso da língua e não 

de forma apriorística.   Uma mesma forma pode exercer diversas funções a 

depender do co-texto e do contexto.  Portanto, trata-se de um estudo que só se 

realiza plenamente se ancorado em um paradigma funcionalista e dentro de uma 

abordagem socio-interacionista.

Ao promover o estudo da metadiscursividade, o professor de Geografia, 

bem como das demais ciências, estaria contribuindo de forma relevante para o 

desenvolvimento de leitores capazes de (re)agir às palavras/ações do seu 

interlocutor/autor, procedendo desta forma a uma leitura ativa e responsiva.

Atitude que, certamente, se refletiria nas produções escritas desses aprendizes. 

Com efeito, dentre os recursos que as línguas naturais nos oferecem, os
enunciados metadiscursivos constituem, talvez, os mais produtivos
instrumentos de diálogo entre os interlocutores, dado que, como salientado 
por Crismore (1985b), é essencialmente através deles que se revela a 
presença do autor no texto.
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Além disso, ao explorar o estudo da metadiscursividade, o professor de 

Geografia e das demais ciências estariam procedendo a um ensino 

interdisciplinar, na medida em que, através do tratamento dos recursos da língua 

pertinentes aos  gêneros textuais presentes nas suas áreas de atuação, estariam 

também  ensinando o conteúdo específico das suas disciplinas.  Portanto, não é 

preciso se tornar um professor de Português para contribuir para o ensino da 

leitura.   Uma competência que, como colocado por Kleiman et alii (2002),

constitui simultaneamente pré-requisito e objetivo para um trabalho coletivo e 

interdisciplinar na escola. 

Não queremos com isso engrossar o coro dos que responsabilizam o 

professor pelos altos e persistentes índices de insucesso escolar do nosso 

sistema educacional.  Ao contrário, o vemos como mais uma vítima, pois antes  e 

para  se tornar professor,  ele foi aluno.  E, se a escola e os livros didáticos não 

lhe proporcionaram a exposição e o estudo de determinadas competências, a 

conseqüência inexorável é que essas lacunas se repitam nas gerações 

subseqüentes de professores.

Trata-se, na verdade, de uma questão estrutural, de definição do perfil que

queremos para o nosso aluno, em função do que lhe será exigido na sua vida 

acadêmica, profissional e social. Pois, seja como mãe ou professora, 

entendemos que o objetivo de mandar os nossos filhos/alunos para a escola por

pelo menos 08 anos de educação constitucionalmente obrigatória é justamente 

prepará-los para a vida fora da escola. E, certamente, não será o volume de 

conteúdos dispostos em “Livros para gênios” (Castro, 2000) que os dotará das 

competências necessárias para alcançar este objetivo.  Afinal, quantos dos que 

nos prestigiaram com a leitura deste trabalho sabem exatamente o que são 

”areias monazíticas”, “lacólito”, “sotavento”, “chuvas orográficas” e “zona 

pelágica”?  E, quantas serão as oportunidades de uso desses conceitos pelos 

aprendizes?   Esses são alguns dos conteúdos apresentados aos leitores dos 

livros  analisados.

Ademais, com base nas nossas análise e respaldados pelos PCNs de 

Geografia de 5ª à 8ª série (1998), ao recomendar que se evite “o discurso

descritivo tão enfadonho e pouco argumentativo, que tem tornado a Geografia 
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uma das áreas menos atraentes para os jovens ( p:92), podemos considerar que 

os materiais escolares de Geografia trazem pouca instrução para trabalhos

críticos e se desenvolvem em um nível predominantemente descritivo e 

interpretativo, centrados sobre conteúdos da área, sem estabelecerem maiores

correlações com os conhecimentos dos demais campos do conhecimento.  Isto, 

sem dúvida, deixa de  favorecer um trabalho interdisciplinar em sala de aula. 

Até aqui, tentamos evidenciar alguns pontos que, com base nos resultados 

desta pesquisa, nos parecem relevantes no tratamento do livro didático e, mais

especificamente, com relação ao papel da metadiscursividade nos livros didáticos

de Geografia.

Contudo, como é próprio à investigação científica, ao tentarmos encontrar 

resposta(s) para alguma(s) pergunta(s), nos defrontamos com outras tantas e, 

assim, o processo investigativo se prolonga ao infinito. 

Nesta pesquisa, tentamos encontrar resposta(s) para a seguinte pergunta: 

Com que freqüência e com que diversidade os enunciados metadiscursivos estão 

presentes em livros didáticos de Geografia adotados na 5ª série do ensino 

fundamental? As nossas análises revelaram os resultados descritos ao longo do 

capítulo 3, mas também suscitaram perguntas que merecem análises mais 

acuradas.  Entre elas, salientamos as seguintes questões: 

a) Vimos que os marcadores argumentativos ( porém, contudo,  além de, em 

seguida, etc) contribuem especificamente para articular os tópicos textuais, não 

sendo, portanto, responsáveis pelo acréscimo de conteúdos ao desenvolvimento

temático.  Logo, não estariam esses marcadores situados no plano do 

metadiscursividade e como tal deveriam ser classificados como recursos

metadiscursivos?  Em outros termos, seria a função articuladora ou de ligação 

uma função metadiscursiva? 

b) Segundo os nossos resultados parece haver uma co-variação entre as 

categorias previsão e revisão, com os tipos de argumentação dedutiva e indutiva, 

respectivamente. Porém, fica a pergunta: Será que esta co-variação se mantém

em outros gêneros textuais?
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c) Ainda com base nos resultados desta pesquisa parece haver uma certa 

associação entre as categorias previsão e retomada, o que seria especialmente 

favorecido pelo tipo de argumentação dedutiva.  Será que esta associação de fato 

se verifica ?  E, será que se mantém em outros gêneros textuais? 

d) Vimos ainda que o L3 foi o livro cuja  composição textual se apresentou de 

forma mais fragmentada e mais prejudicada em termos de  definição de gênero 

textual.  Além disso, foi o livro que revelou não apenas a menor incidência de 

enunciados metadiscursivos, como também a menor diversidade desse tipo de 

enunciado. Fica então a pergunta: Em que medida a precariedade da arquitetura

textual determina a baixa incidência e a pouca diversidade de enunciados

metadiscursivos?

Estas e outras tantas perguntas permanecem em aberto, a merecer 

estudos que venham  esclarecer o mecanismo de uso e funções dos enunciados

metadiscursivos.  Porém, nos limites desta pesquisa, esperamos ter contribuído

com algum subsídio para o estudo da metadiscursividade, em particular, o seu 

papel nos livros didáticos de Geografia.  E, que esses subsídios possam suscitar 

mais investigações e indicar novos  caminhos para a  construção de um país em 

que, além do direito à universalização da escola, tenhamos também o direito a 

uma educação de qualidade.
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