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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar como se dá o aprimoramento da 

compreensão em alunos do Ensino Médio, a partir do tratamento do funcionamento dialógico 

de artigos de opinião.  Tem, pois, como objeto de pesquisa a heterogeneidade enunciativa 

aplicada ao ensino da leitura de textos argumentativos. O corpus para este estudo foi 

constituído por atividades de interpretação elaboradas a partir de  artigos de opinião colhidos 

em jornais locais. Tais atividades foram realizadas por alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio de uma escola da rede pública do Estado de Pernambuco. A interpretação, discussão 

dos dados, bem como as reflexões em torno da prática do ensino da leitura foram feitas a 

partir da Teoria da Enunciação numa perspectiva bakhtiniana. Os dados resultantes da etapa 

inicial da pesquisa mostram que os alunos não vêem e nem interpretam as várias vozes 

inscritas no texto. Estes resultados apontam para a necessidade de a escola abandonar um 

projeto homogeneizante da linguagem e considerar o ensino da leitura como uma prática 

significativa que privilegie a construção do sentido. A partir dos resultados finais da pesquisa, 

propomos uma prática de leitura no Ensino Médio que contemple o estudo da heterogeneidade 

marcada em artigos de opinião como um mecanismo eficaz na ampliação da compreensão e, 

conseqüentemente, no desenvolvimento de leitores mais críticos e autônomos frente aos 

textos circulantes. 



 

ABSTRACT 
 

 

 

This paper aims at investigating how it is given the improvement of the comprehension in 

(Ensino Médio) High School Students, from the dialogic treatment in opinion articles. Thus, 

the object of the research is the enunciation heterogeneity applied to the teaching of reading in 

argumentative texts. The Corpus for this study was composed by activities in interpretation 

prepared from opinion articles collected from local newspapers. Such activities were done by 

first year students of (Ensino Médio) high school from a public school in the State of 

Pernambuco. The interpretation, discussion of the data, as well as the considerations about the 

practice of the teaching of reading were based on the Enunciation Theory in a bakthinian 

perspective. The results of the initial phase of the research show that the students do not see or 

interpret the several voices inscribed in the text. These results point to the necessity of the 

school to abandon the homogenizing project of language treatment and consider the teaching 

of reading as a meaningful practice which privileges the building of meaning. From the final 

results of the research we propose a practice of reading in (Ensino Médio) High School that 

contemplates the study of the heterogeneity expressed in opinion articles as a effective 

mechanism in the broadening of comprehension and, consequently, the development of more 

critical and autonomous readers before spreading texts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tem-se afirmado que o desempenho dos alunos de Ensino Médio em relação à pratica 

de leitura e compreensão de textos se situa, em geral, em um nível abaixo do desejável. De 

acordo com os resultados do SAEB/2001, realizado pelo Instituto Anísio Teixeira (INEP / 

MEC) 42% dos alunos da 3ºP

 
Psérie encontram-se nos estágios crítico ou muito crítico quando 

o assunto é leitura. São dados reveladores das dificuldades que têm diante de questões que 

exigem a interpretação de gêneros variados, demonstrando apenas conseguirem ler textos 

narrativos e informativos simples.  

Fazendo um comparativo com outras séries do nível fundamental, o Sistema Nacional 

de Avaliação concluiu que 74% dos alunos em fase final do ensino médio dominam 

habilidades em leitura compatíveis apenas com o que deveria ser ensinado entre a 4º e 7º 

séries, 21% adquiriam competências que deveriam ter sido desenvolvidas na 8º série e 

apenas 5% desses alunos estão num patamar considerado desejável. (Revista do Ensino 

médio, nº 04, ano II / 2004)  

Resultados como este nos fazem refletir sobre os fatores que possam explicar a pouca 

eficiência da escola na complexa tarefa da formação de leitores. Tarefa que não significa 

apenas desenvolver o gosto ou hábito de leitura, mas o compromisso social com o 

desenvolvimento de habilidades e competências na formação do leitor crítico e criativo e 

deve acompanhar o aluno desde as séries iniciais e não apenas no Ensino Médio, já que o 

resultado que se verifica ao término do ensino básico é concernente a um déficit acumulado 

ao longo de toda escolarização.  

Certamente um desses fatores é a idéia equivocada que alguns professores ainda têm 

de que ensinar a ler é sinônimo de capacitar os alunos para a decodificação de letras e sinais. 

Mesmo aqueles que já superaram tal visão, ainda insistem em repetir seqüências de 

atividades propostas pelos livros didáticos, tornando o aluno mero repetidor das palavras do 

texto. Embora devamos salientar que o livro didático é importante como material de apoio 

no ensino e que hoje há livros organizados numa concepção de linguagem enquanto 

interação que começam a privilegiar aspectos interacionais dos usos, precisamos também 

mencionar que há muitos, porém, que concebem a linguagem como instrumento de 

comunicação, transparente e monológico. Decorrente desta concepção de linguagem, 
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apresentam o texto como elemento sacralizado, fonte de informação e única voz autorizada 

em sala de aula. Nesta perspectiva, a leitura é desenvolvida como uma atividade mecânica e 

rotineira de extração de conteúdos ou localização de informações. Preso a roteiros ou 

esquemas preestabelecidos, o professor anula-se como formador de leitores e, nessa 

anulação, ele mesmo deixa de aperfeiçoar-se como leitor crítico e atuante.  

Outro fator que, acreditamos, está relacionado à ineficiência da escola no ensino da 

leitura é o fato de não tratar a questão a partir da consideração da diversidade de gêneros 

discursivos. Durante os anos da escolarização básica, em muitas escolas públicas, há pouca 

diversidade de gêneros oferecida aos alunos, com predomínio do gênero literário. Embora 

sabendo que é apenas na escola que alunos das camadas populares têm acesso a textos 

literários, acreditamos que é de fundamental importância ampliar o trabalho de leitura para 

outros gêneros do discurso mais presentes no cotidiano desses alunos e, portanto, mais 

funcionais do ponto de vista dos usos sociais e das habilidades requeridas ao término dos 

estudos básicos.  

Estas são apenas algumas considerações que talvez possam explicar, ainda que 

parcialmente, o porquê dos alunos apresentarem índices tão baixos de desempenho quando 

se quer medir em provas como o SAEB o grau de proficiência em leitura. E a partir delas 

(das considerações ainda que parciais, sobre fatores reveladores da ineficiência da escola no 

ensino de leitura), nos pareceu conseqüente, contribuir, ainda que modestamente, com a 

ampliação das reflexões teóricas sobre a leitura e as práticas pedagógicas que a motivam na 

escola. 

Baseados em Cunha (2002), que mostra a importância da dimensão dialógica 

responsável pela heterogeneidade discursiva articulada ao estudo dos gêneros discursivos 

como um dos focos para interpretação do texto, partimos da hipótese de que ensinando os 

alunos a perceberem os modos de inscrição das várias vozes que compõem o texto e a 

interpretarem o sentido da relação entre essas vozes e o contexto que as integrou, a prática 

de leitura na escola poderia revelar-se mais eficaz, sinalizando para uma compreensão ativa 

em vez de uma simples repetição das palavras e das idéias do autor.  

Com efeito, para desenvolver a “competência discursiva” sugerida pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNS), o que representa para o aluno chegar ao final da 

escolaridade básica tendo adquirido a maturidade requerida (espírito crítico e criativo) em 

atividades mais apuradas de compreensão leitora, é necessário contemplar de forma 
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articulada e sistemática a abordagem de gêneros discursivos em sala de aula. Marcuschi 

(2002, p. 29) afirma que “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma 

forma lingüística e sim uma forma de realizar lingüisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”. Brait (2000, p. 20) assinala que “inserir o estudo de um 

gênero textual numa perspectiva sócio-histórica é considerar a esfera de atividades em que 

eles se constituem e atuam, aí implicadas as condições de produção, de circulação e de 

recepção e não apenas tipificar ou demonstrar estruturas textuais”. Assim, acreditamos que é 

proporcionando o estudo dos gêneros discursivos em sala de aula, numa abordagem 

sistemática e articulada, mostrando mecanismos para interpretação dos mesmos, que o 

ensino da língua materna passa a contribuir de fato com o desenvolvimento da competência 

comunicativa do aluno, requisito imprescindível para inclusão social e, conseqüentemente, 

para o pleno exercício da cidadania.  

Faria (1996, p.11-12) quando justifica o trabalho com jornal na escola, afirma que se 

bem conduzido o ensino de leitura com textos jornalísticos propicia a formação de leitores 

experientes e críticos para desempenhar seu papel na sociedade. “A leitura crítica do jornal 

aumenta a cultura do aluno e desenvolve suas capacidades intelectuais”, afirma. Nesta 

perspectiva, decidimos trabalhar com a leitura do gênero discursivo artigo de opinião no 

Ensino Médio.  

Característico do jornalismo impresso, o artigo de opinião é um gênero discursivo no 

qual o autor (um articulista ou colaborador, pessoas das diferentes esferas da atividade 

humana) apresenta um ponto de vista sobre algum assunto ou fato emergente na sociedade. 

Tem como característica de gênero apresentar, no seu modo composicional, discursos 

outros, uma vez que comenta discursos e fatos já publicados na imprensa. Esses discursos 

funcionam como procedimentos de sustentação da argumentação ou do esforço persuasivo 

do texto. Ou seja, o autor quer defender determinado ponto de vista pela argumentação, 

sustentação ou refutação de idéias e para realizar essas operações apóia-se na voz do outro. 

O artigo de opinião é interativo e polêmico. Estas características, se bem trabalhadas, 

colocam o aluno frente a frente com assuntos da sociedade e do momento histórico em que 

vive. São características, portanto, que ampliam os referenciais de mundo do aluno e 

favorecem o desenvolvimento de habilidades importantes que são requeridas ao final da 

escolarização básica, como a realização das operações de argumentação na defesa de um 

ponto de vista, sustentação ou refutação de idéias.  
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Apesar dos muitos estudos sobre a dialogicidade nos textos, percebemos que tal 

abordagem está ainda muito distante da escola que trabalha a partir de uma visão 

homogeneizante da linguagem e do sujeito. A conseqüência de um ensino de leitura assim 

fundamentado é a formação de leitores cuja compreensão é passiva e descomprometida. 

Acreditamos, então, que o tratamento do funcionamento dialógico do texto é um mecanismo 

eficiente para ampliação da compreensão leitora dos alunos, tornando-os mais competentes 

discursivamente, condição essencial para o pleno exercício da cidadania numa sociedade 

cada vez mais letrada e excludente. O ensino da leitura insere-se, então, neste trabalho, num 

compromisso claro com a formação de um cidadão que queira e saiba ler e compreender 

criticamente sua realidade social. 

A compreensão da heterogeneidade enunciativa como fundamental para se trabalhar 

bem a leitura é o nosso objeto de pesquisa. Interessa-nos investigar como alunos iniciantes 

do Ensino Médio lêem e compreendem textos de opinião, como identificam as várias vozes 

que atravessam os textos, como interpretam as posições de sujeitos que as enunciam e até 

que ponto esse conhecimento amplia as possibilidades de compreensão na leitura de textos 

escritos e a sua capacidade argumentativa. Para isto propomos a leitura de artigos de opinião 

e elaboramos atividades que propiciassem a identificação e interpretação de cada voz 

inscrita e marcada no texto, criando oportunidades para que os alunos analisassem os efeitos 

de sentido provocados pela inscrição destas vozes no fio discursivo e incentivamos o 

posicionamento crítico diante do assunto abordado. 

Tomamos como sujeitos para esta pesquisa alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 

turno vespertino da Escola Pastor Amaro de Sena, pertencente à rede pública estadual e 

localizada no município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. No capítulo 

IV, sobre os procedimentos metodológicos, apresentaremos mais detalhadamente o perfil 

sócio-cultural destes alunos. 

 O corpus está, assim, constituído por textos de opinião colhidos em jornais locais 

disponibilizados pela escola e de atividades de interpretação por nós elaboradas e realizadas 

em sala de aula pelos alunos-sujeito implicados na pesquisa. As atividades de interpretação  

foram aplicadas durante as aulas de Língua Portuguesa sob nossa responsabilidade como 

professora da turma e como pesquisadora. A análise deste corpus, bem como as reflexões 

em torno do ensino da leitura foram feitas a partir da concepção bakhtiniana da linguagem 
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enquanto interação entre indivíduos concretos e, portanto, um processo fundamentalmente 

dialógico, histórico e social. 

Esta Dissertação divide-se em cinco capítulos. No primeiro, são apresentadas reflexões 

sobre os conceitos fundamentais, norteadores para o desenvolvimento da pesquisa, tais 

como: linguagem, dialogismo, compreensão ativa e gêneros discursivos.  

O segundo capítulo é dedicado ao estudo do funcionamento dialógico do texto, 

partindo de uma rápida menção à concepção de texto adotada e ao conhecimento dos 

participantes do jogo enunciativo. O estudo do funcionamento dialógico é feito a partir das 

formas mostradas da heterogeneidade enunciativa. 

          Cabe ao terceiro capítulo analisar a relação entre argumentação e 

heterogeneidade enunciativa, mostrando como as “vozes alheias” inscritas no interior do 

texto argumentativo-persuasivo funcionam na sustentação e/ou refutação de idéias e pontos 

de vista apresentados no texto. 

         No quarto capítulo apresentamos mais detalhadamente os procedimentos 

metodológicos adotados. No quinto capítulo procedemos à análise do corpus, revelando o 

processo de compreensão da heterogeneidade marcada pelos alunos-sujeito. Este dissertação 

encerra-se com um capítulo dedicado às considerações finais.  
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1   DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1 Linguagem  

 

1.1.1 O lugar da linguagem na lingüística moderna 

 

Com a lingüística estrutural (estruturalismo), baseada nas idéias de Ferdinand de 

Saussure, há uma ruptura epistemológica clara entre uma lingüística histórica que tinha uma 

visão naturística de evolução e a postura sincrônica que se propunha a estudar o momento 

atual da língua. Saussure (1969) estabeleceu as bases para os estudos da lingüística 

moderna, porém limitado por uma visão imanente da língua. Para o lingüista suíço, a língua 

é um fenômeno social e só se realiza enquanto forma. O signo tem valores imutáveis, 

imanentes cabe, portanto, dentro de um sistema fechado de normas, não havendo relação 

com a significação, ou com as possibilidades de significação. A semântica, e 

conseqüentemente o sujeito, não faziam parte dos estudos sobre a língua.  

A fala foi excluída do âmbito da langue proposto por Saussure como objeto da 

lingüística por ser individual e não passível de homogeneização, por isso prejudicial para o 

fazer científico, isto é, o que é próprio da fala não interessa ao estruturalismo, justamente 

por sua precariedade e singularidade. Esse conceito de língua herdado do estruturalismo 

Saussureano sedimentou-se nos estudos lingüísticos modernos com reflexos diretos no 

ensino de língua materna que concentrou seus esforços em mostrar a língua como 

instrumento de comunicação e como um código que pode ser aprendido através de um 

conjunto de regras do bem falar e do bem escrever.  

A partir da década de sessenta há no campo da lingüística uma mudança de 

perspectiva de uma linha de estudos de base formal para uma linha pragmática. Uma grande 

efervescência de estudos interdisciplinares vem à tona dando surgimento à Lingüística 

Textual, à Análise do Discurso, à Análise da Conversação, à Pragmática e às Teorias da 

Enunciação. Com esta mudança de perspectiva, passou-se a considerar, nos estudos 

lingüísticos, o sujeito, seu discurso, suas relações, as condições de produção como elemento 

importante para construção do sentido na linguagem.  É neste contexto que se desenvolve e 
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toma corpo a concepção de linguagem enquanto atividade sóciointeracional entre 

indivíduos. 

 

1.1.2 As contribuições de Bakhtin 

 

O que se coloca imperioso para os estudos lingüísticos a partir de Bakthin é a 

necessidade de superar a pura descrição da forma para o estudo da prática concreta da 

interação verbal entre indivíduos, ou seja, estudar o funcionamento real da linguagem, 

incluindo o sujeito, o contexto e a história. O conceito de língua de Bakhtin confronta-se 

com o de Saussure.  

De fato, o grande embate desse semiólogo russo com a lingüística estrutural se dá pelo 

fato de esta fazer análise de orações isoladas, deslocadas de um contexto real, estabelecendo 

como objeto de estudo a langue como um sistema fechado de normas. Para o referido autor, 

a língua como estrutura é material inerte e sem vida. O conceito de línguaTP

1
PT de Bakhtin 

inclui a fala justamente porque não é passível de homogeneização. Portanto, no estudo do 

sentido é imprescindível a relação com o exterior lingüístico. O enunciado, como produto 

dessa língua viva, ideologicamente constituído, precisa ser estudado em sua totalidade, 

como evento historicamente articulado e heterogeneamente constituído.  

Fundamental no referido autor, e que, portanto, permeia toda sua contribuição 

inovadora para os estudos lingüísticos é a concepção da linguagem como aquela que se 

realiza na interação verbal entre indivíduos socialmente organizados. Nessa concepção 

formula os conceitos básicos que estruturam os estudos por ele realizados. Um destes 

conceitos está na consideração dos fatores social, histórico e ideológico determinando a 

formação da consciência individual de cada homem e estabelecendo as condições em que se 

dá a comunicação e a compreensão possíveis e aceitáveis em determinados contextos 

sociais.  

As obras de Bakhtin e do seu Círculo Lingüístico teorizam sobre a formação da 

consciência individual do homem na sua relação com a linguagem e o pensamento. Partem 

da idéia comum de que homem algum se desenvolve isolado de seus pares, logo a sua 

                                                 
TP

1
PT Bakhlin refere-se, nos seus escritos, ao termo linguagem, porém notamos uma recorrência da palavra língua, 

o que pode ser um problema de tradução.    
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consciência não pode ser pura, distanciada dos outros. A consciência individual do homem é 

formada a partir de material semiótico. Isto é o que vai constituindo aos poucos seu modo de 

pensar que é permeado pelos modos de pensar de sua coletividade, de seu tempo. A 

linguagem é não só o meio de expressar o pensamento do homem, mas, sobretudo a 

constituição deste pensamento. Portanto não se pode pensar a linguagem sem considerar o 

valor simbólico e avaliativo, imbuído de subjetividade, da posição ocupada pelo sujeito, o 

que não pode ser confundida com a expressão isolada de um indivíduo. Bakhtin/Voloshinov 

(1993, p. 238) criticam o psicologismo que toma o indivíduo como sujeito apartado da 

realidade. Para eles “uma consciência que não se encarna no material ideológico da palavra 

interior, do gesto, do símbolo, não existe e nem pode existir”. Deste modo, só a partir das 

relações sociais é que o indivíduo pode ser constituído e a linguagem compreendida.  

Toda palavra expressada tem uma orientação social, é dirigida para alguém em função 

de necessidades e objetivos. “Nossa elementar expressão de uma necessidade biológica, 

natural, recebe inevitavelmente uma colocação sociológica e histórica: da época, do 

ambiente social, da posição de classe do falante e da situação real e concreta que teve lugar 

a enunciação” (Bakhtin/Voloshinov, 1993, p. 239). Todo enunciado tem assim, uma 

entonação expressiva, uma avaliação ideológica, um ponto de vista sobre o mundo. Aí está 

toda força potencial da linguagem humana: carrega no seio as sensações cotidianas da vida 

social – apelos, lutas, emoções – ao mesmo tempo em que se insere no espaço do mundo 

interior de cada indivíduo, carregando essas sensações num mundo subjetivo de pensamento 

e expressão. Enfim, a linguagem é constituída e constitutiva da vida social.  

Tomemos a língua não como um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas 

como uma língua ideologicamente saturada, como uma concepção de mundo, e 

até como uma opinião concreta que garante um maximum de compreensão 

mútua, em todas as esferas da vida ideológica (Bakhtin, 2002, p. 81). 

O segundo conceito a considerar é a dialogia como realidade fundamental da 

linguagem, ou seja, considerar a língua como aquela que só se concretiza, só se realiza na 

forma de diálogo: 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-

se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o 

objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não 

pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa (Bakhtin, 2002, p. 

88). 
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Não se trata aqui do diálogo no sentido estrito do termo, como uma conversação que 

se estabelece entre pessoas numa situação de fala, mas da dimensão da interação verbal 

entre sujeitos emaranhados numa teia social, ligados por fios do ininterrupto fluxo da 

comunicação humana.  

Segundo Faraco (2003), é importante antes de tudo, quando tratamos de dialogismo, 

esclarecermos qual o sentido extraído da palavra diálogo e qual o lugar que esta palavra 

ocupa neste campo. Certamente o diálogo aqui entendido, como já vimos, não é aquele no 

sentido estrito do termo, mas como um lugar em que se possa observar o processo dinâmico 

de interação de vozes sociais. O autor observa, então, que “o objeto efetivo do dialogismo é 

construído, portanto, pelas relações dialógicas num sentido lato ‘mais amplas’, ‘mais 

variadas’ e ‘mais complexas’” (Faraco, 2003, p. 60). 

Ainda em Faraco (2003) encontramos outra observação relevante envolvendo a 

palavra diálogo na sua significação social positiva que remete a ‘solução de conflitos’, a 

‘entendimento’, a’geração de consenso’. Também não é neste sentido que Bakhtin e seu 

Círculo Lingüístico tratam quando abordam as relações dialógicas, pois  “não são teóricos 

do consenso ou apologetas do entendimento, ao contrário, tentam dar conta da dinâmica das 

relações dialógicas num contexto social dado e observam que essas relações não apontam 

apenas para consonâncias, mas para multissonâncias e dissonâncias” (Faraco, 2003, p. 66). 

A perspectiva enunciativa, fundada na obra de Bakhtin, concebe a linguagem como 

prática, como atividade de  (re)significação de indivíduos socialmente determinados. A 

língua em si, abstrata e regulada por um conjunto de regras não é o cerne da investigação 

lingüística, mas o ato da enunciação como histórico e não repetível, ou seja, a língua em 

funcionamento. Desta forma, a linguagem não pode ser reduzida a um instrumento tomado 

por um sujeito para expressão/exteriorização de seu pensamento, mas o ato de sua 

realização como constitutivo do sujeito. O sujeito é, assim, elemento fundamental no estudo 

da linguagem, pois é ele que transforma a língua em discurso, interagindo com o outro, 

produzindo sentido. Então, toda realização da linguagem se dá numa relação de alteridade: 

“eu” e o “outro”. Essa alteridade nada mais é que a face heterogênea e dialógica da 

linguagem que se manifesta no discurso.  

Também Benveniste (1991) trata da questão da alteridade como condição da 

linguagem e do homem mesmo, ou seja, o sujeito só se constitui na linguagem e esta só se 
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realiza, só existe, na atividade discursiva do homem. Estão enlaçados homem e linguagem 

se constituindo no ato da interação: 

    Inclinamos-nos sempre para imaginação ingênua de um período original, em 

que o homem completo descobriria um semelhante completo e, entre eles, pouco 

a pouco, se elaboraria a linguagem. Isso é pura ficção. Não atingimos jamais o 

homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do outro. É um 

homem falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro 

homem, e a linguagem ensina a própria definição do homem (Benveniste, 1991, 

p. 285). 

Portanto, é no contraste e não no igual, é no diálogo e não no monólogo que é possível 

a experimentação da consciência de si mesmo: “eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a 

alguém, que será na minha alocução um tu” (Benveniste, 1991, p.286). O sentido na 

linguagem será, então, perseguido na perspectiva do diverso, do heterogêneo. De um sujeito 

que enuncia de um lugar e um momento histórico, tendo a sua frente a presença do “outro”, 

da enunciação nascida de outros discursos e por ele atravessada.      

Enunciar é pôr a língua em movimento, torná-la ação, produzir discursos. Mas de onde 

vêm as palavras? Elas não vêm do nada, não surgem por si mesmas, mas do conhecimento 

que se tem sobre o tema ou objeto da enunciação. As palavras vêm de lugares sociais e de 

um tempo, carregadas de avaliações e de entonações. Portanto, o tema do discurso não é 

novo e singular. A ele foi dado um tratamento antes (o já-dito) e, será dada certamente uma 

avaliação posterior (o por-vir). Neste movimento 

O discurso vivo e corrente está imediatamente determinado pelo discurso 

resposta futuro: ele é que provoca esta resposta e baseia-se nela. Ao constituir-se 

na atmosfera do “já-dito o discurso é orientado ao mesmo tempo para o discurso-

resposta, que ainda não foi dito. Discurso, porém, que foi solicitado a surgir e que 

já era esperado. Assim é todo diálogo vivo ( Bakhtin, 2002, p. 89). 

Portanto o discurso está incondicionalmente atravessado por outros discursos.   Esses 

outros discursos não apenas atravessam o discurso principal, mas ocupam um lugar, 

desempenham um papel, tornando-se parte integrante, indissociável daquele sentido 

produzido, conservando, entretanto, sua autonomia estrutural e semântica, sem alterar a 

trama lingüística do contexto que o integrou. É como um jogo de encaixe, no qual as peças 

se moldam umas às outras sem modificar suas estruturas iniciais e formam uma outra peça 

com forma e abrangência significativa maior. Conservam-se individualmente e formam um 

todo mais complexo.  
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Essas várias peças são os discursos que circulam na sociedade. As formas estruturais 

que permitem que se amoldem umas às outras são as formas lingüísticas mais ou menos 

estáveis em uma dada época, em uma dada sociedade. Os vários formatos dessas peças são 

os vários modos de apreensão do discurso de outrem que, como sabemos, não são estruturas 

duras e inflexíveis, mas são estabilizadas pelo uso em um dado momento, em um dado 

lugar. O todo maior que formam constitui o contexto transmissor desses discursos ou o 

discurso maior que os toma e os contempla no momento mesmo da sua constituição.  

Concebendo ainda a linguagem como dialógica, prática sócio-interacional entre 

sujeitos históricos e realizada sob condições concretas, há ainda que se enfatizar o papel da 

compreensão como condição de realização da comunicação verbal. De acordo com os 

postulados de Bakhtin, compreender é dialogar com o outro, é apresentar ao discurso lido ou 

ouvido uma contrapalavra, uma reação às palavras do outro. “Compreender a enunciação de 

outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 

correspondente” (Babkhtin/Voloshinov, 2002, p 131-132). É esta postura que Bakhtin 

considera como uma atitude ativa e responsiva, condição única para transformar o 

interlocutor em “protagonista real da comunicação verbal” (Bakhtin, 1997, p. 291). 

Portanto, a compreensão é também um ato dialógico, que diante de um texto, gera 

outros textos através da réplica ativa, da resposta, de uma tomada de posição. A 

compreensão implica duas consciências, dois sujeitos em interação. De acordo com Faraco ( 

2001, p. 33): 

...a compreensão aponta para o possível, porque é uma operação sobre o 

significado que, sendo em grande parte efeito da interação, do encontro de 

cosmovisões e orientações axiológicas, envolve sempre uma dimensão de 

pluralidade. Desvelam-se nessa operação aspectos semânticos não reiteráveis do 

signo, decorrentes justamente do fato de sua produção e recepção serem sempre 

contextualizadas. 

Na perspectiva enunciativa fundada na obra de Bakhtin, que concebe a linguagem 

como prática, como atividade de (re)significação entre indivíduos socialmente 

determinados, a compreensão assume papel fundamental. Só a compreensão ativa e 

responsiva garante a interação entre indivíduos concretos que têm vontades, conhecimentos, 

amam, sonham, enfim, participam do grande diálogo que é a vida. A língua abstrata e 

regulada por um conjunto de regras não garante por si o sentido. Para se ter acesso ao 
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sentido é necessário conhecer as condições de produção da linguagem, tais como : as 

determinações históricas do lugar e do tempo e o propósito comunicativo do falante.  

A partir destes postulados bakhtinianos, não se concebe mais um ensino de língua 

centrado no código, nas formas consagradas de análise de frases desvinculadas 

completamente dos significados reais da vida do aluno e do professor. As atividades de 

linguagem na escola devem motivar o aluno e o professor a refletirem sobre a linguagem 

que usam e que é usada a sua volta, procurando entender os vários significados produzidos 

como eventos sociais e históricos.   

          

1.2  Gêneros do Discurso 

 

Um avanço significativo em direção a uma concepção enunciativa-discursiva que se 

tem hoje sobre os gêneros foi reconhecer que não há formas engessadas ou estanques da 

comunicação. Esse avanço foi possível através do conhecimento do pensamento bakhtiniano 

que contempla os fatores social, histórico e ideológico estreitando as relações entre “esferas 

da atividade humana” e “modos de utilização da língua”. Nessa relação, os modos de 

utilização da língua se permitem tão variados e desenvolvidos quanto as esferas da atividade 

humana a que estão ligados.  

De fato, o estudo dos gêneros vem desde a antiguidade clássica, quando já havia uma 

preocupação em agrupar textos por uma tipologia geral. Estes estudos concentraram-se 

durante muito tempo apenas nos textos literários, porém sempre seguindo tendências mais 

ou menos definidas de mostrar certos parâmetros e certas especificidades da produção e da 

recepção destes textos. É justamente a partir das idéias de Bakhtin que a temática dos 

gêneros ganha dinâmica e relevância no campo da lingüística. Muitos estudos têm surgido 

nos últimos anos, destacando-se aqueles que numa abordagem enunciativo-discursiva 

procuram apreender essas diferentes formas da comunicação através do uso efetivo da 

linguagem e a finalidade a que se destinam.  

A temática dos gêneros discursivos se desenvolve em Bakhtin (1997) a partir do 

estabelecimento do enunciado como a “unidade real da comunicação humana”. Partindo de 

um estudo comparativo minucioso, o referido autor mostra a contradição entre um conceito 

de língua fundado no estudo da oração como aquela que, descolada da realidade dos sujeitos 
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participantes do ato comunicativo não suscita nenhuma resposta, e o estudo do enunciado 

que, por sua concretude na situação real da comunicação humana, permite a alternância dos 

sujeitos aí envolvidos, suscita uma resposta, estabelece, portanto, um elo num fluxo 

ininterrupto do diálogo. O enunciado difere da oração, sobretudo, por seu esforço de 

concretude e totalidade.  

Três fatores, de acordo com Bakhtin (1997, p. 299) são responsáveis pelo esforço de 

totalidade do enunciado. São eles: 1) o tratamento exaustivo do objeto do sentido; 2) o 

intuito, o querer-dizer do locutor; 3) e as formas típicas de estruturação do gênero do 

acabamento. Este último impõe ao falante como participante de uma língua viva um rico 

repertório de gêneros orais e escritos, condição sem a qual se tornaria impossível a produção 

de enunciados. Os gêneros são caracterizados, então por Bakhtin (1997, p. 301) como “uma 

forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo”, cuja aquisição pelo 

falante resulta da sua interação sócioverbal do mesmo modo que as formas da língua. No 

entanto, o indivíduo poderá ser mais ou menos apto para apreender essas formas estilísticas 

e composicionais de acordo com a sua experiência com os mais variados modos de 

comunicação humana e do desenvolvimento de uma consciência a respeito da concretude e 

do todo do enunciado.  

Bakhtin estabelece ainda uma diferença essencial no funcionamento dos gêneros. 

Trata-se da distinção entre gêneros primários e gêneros secundários. Os primeiros, tanto na 

composição quanto no uso, são considerados simples enquanto os segundos são 

considerados “formas mais complexas de comunicação verbal”. A diferença entre eles se dá 

no ponto de contato entre os parceiros legítimos do ato comunicativo: os primários 

permitem a relação existente com a realidade dos enunciados alheios, mas ao se tornarem 

componentes dos gêneros secundários perdem tal características. É na inter-relação entre 

gêneros primários e secundários e a formação destes últimos que “esclarece a natureza do 

enunciado e o difícil problema da correlação entre língua, ideologias e visões de mundo” 

(Bakhtin,1997, p. 281-282). 

Ainda segundo Bakhtin (1997) a escolha que o sujeito falante faz do gênero do 

discurso não é aleatória, mas determinada pelas condições da situação comunicativa em que 

está envolvido. Essa escolha inclui duas fases: a fase inicial “determinada principalmente 

pelos problemas de execução que o objeto do sentido implica para o locutor (autor)”  ou 

seja, o tratamento do tema, o público leitor; a outra fase diz respeito “a necessidade de 
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expressividade do locutor ante o objeto do seu enunciado. As duas fases de elaboração do 

enunciado são realizadas em conformidade com as esferas da comunicação humana”. 

(Bakhtin, 1977, p. 308)  

Nestas esferas da comunicação humana, o enunciado não é auto-suficiente, mas 

comunica-se com outros enunciados, constituindo-se assim, numa resposta aos que o 

antecederam, ao mesmo tempo em que prepara ou suscita outras respostas. O fato de dirigir-

se para o outro, de estar voltado para um destinatário e esperar dele uma resposta difere 

substancialmente o enunciado concreto e vivo, das formas puramente lingüísticas. É essa 

concepção padrão do destinatário que determina o enunciado como gênero. Também o tom 

valorativo da palavra empregada é uma particularidade do enunciado. A palavra ou a oração 

tomada isoladamente não possui entonação expressiva. De acordo com Bakhtin (1997, p. 

309), somente no enunciado concreto em que a palavra ou expressão demonstram uma 

relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do discurso é que podemos falar em 

expressividade, emoção, juízo de valor.  

Maingueneau (2001, p. 63-64) vê a utilidade dos gêneros do discurso a partir de dois 

fatores bem práticos e evidentes: o primeiro seria o fato dos gêneros permitirem uma 

economia cognitiva para os participantes de um ato comunicativo, no momento em que 

permite a rápida apreensão e compreensão das formas mais ou menos estabilizadas da 

comunicação, pois, não é possível se inventar um gênero a cada situação comunicativa. Por 

isso, aos poucos e a depender de cada época, de cada momento histórico, o homem também 

aprendeu a estabilizar formas lingüísticas. O segundo fator seria o fato de os gêneros 

assegurarem com maior eficácia a comunicação, no momento em que membros de uma 

coletividade partilham uma competência genérica e um saber sobre essas formas 

estabilizadas de comunicação. Há nesse “partilhar” uma diminuição do risco de haver mal-

entendidos ou falhas, “quebra da corrente” da comunicação.  

Os gêneros discursivos são, pois, maneiras de dizer o mundo. Estão enraizados na vida 

de uma coletividade porque representam formas (espontâneas ou institucionalizadas) de 

comunicação. Não surgem porque alguém se lançou ao trabalho incansável de os criar, 

etiquetar e acrescentá-los ao rol dos experimentos dos estudos sobre a linguagem. Eles 

surgem de situações comunicativas reais e, sedimentam-se ou não, entre os falantes de uma 

língua. Tudo determinado sócio-hitoricamente.  
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Como formas de expressão surgidas na concretude da linguagem, os gêneros 

discursivos são inúmeros e surgem e desaparecem conforme as necessidades comunicativas 

dos falantes/ouvintes de uma língua. Não há dúvida, então, que um ensino voltado para uma 

aprendizagem significativa da língua materna não pode desprezar o estudo dos gêneros 

discursivos como meio viável de apropriação das formas reais da comunicação e interação 

social. Porém, acreditamos que não basta os livros didáticos incluírem grandes variedades 

de textos, ou o professor ter em mente que precisa trabalhar com a diversidade de gêneros 

discursivos. É preciso ter em vista a qualidade da abordagem, a funcionalidade e a 

significação dos gêneros no desenvolvimento efetivo das competências comunicativas 

requeridas do aluno na escola e na vida social.  

Além do mais, essa idéia tão divulgada, hoje, de que o trabalho com os gêneros do 

discurso no âmbito do ensino da língua materna favorece a relação entre o ensino e a vida 

prática, não se situa apenas no campo do pragmático ou do moderno. Ultrapassa esses 

limites e coloca-se na fronteira da questão do letramento como forma de garantir a inclusão 

social. Assim, além de interesse metodológico, o estudo dos gêneros discursivos na escola 

atende também a um interesse social e histórico de garantir, principalmente às camadas 

populares, a apropriação das maneiras de dizer e dizer-se no mundo. É ensinar a língua 

efetivamente. Não na materialidade, mas na essência. 

 

1.2.1  Gêneros e vozes 

 

Como vimos, a escolha dos recursos lingüísticos para construção de um enunciado 

está estreitamente ligada ao gênero discursivo adotado. Portanto o estudo dos gêneros 

discursivos têm relevância fundamental quando se quer tratar formas composicionais de 

transmissão de discurso de outrem, pois é justamente nas especificidades de cada gênero 

que estas se revelam e ganham ressonância. Não podemos estudar heterogeneidades 

enunciativas de um lado e gêneros discursivos de outro sob o risco de vermos apenas parte 

do processo, configurações estanques e sem significado no estudo do enunciado, ou ainda 

aspectos de um estilo individual, ignorando-se o aspecto social da interação verbal.  

Os gêneros literários, por exemplo, possuem na sua composição um estilo, uma 

especificidade que permitem transmitir com mais sutilezas as muitas vozes constitutivas do 



 24

texto. Tomemos a crônica mais precisamente, por ser um texto em prosa literária muito 

próxima do texto jornalístico de opinião. Esta característica de estar bem próxima da vida 

real e concreta das pessoas e ao mesmo tempo ter a liberdade criativa e artística para retratar 

esta realidade através do enunciado, dão à crônica a condição, ou melhor, o estilo 

composicional de revelar muitos modos de transmissão do discurso de outrem, retratando no 

texto os discursos dos tipos sociais mais diversos.  

Já o discurso retórico, apesar de também se orientar para o dialógico, não é tão livre na 

sua maneira ou no seu estilo composicional de revelar o discurso de outrem. O artigo de 

opinião, por exemplo, embora pareça monológico tem um estilo composicional que permite 

o tempo todo um entrecruzamento de vozes, dos dizeres do outro, seja para confirmar ou 

para contrapor idéias. O autor, no seu esforço persuasivo, procura no dizer do outro, um 

melhor tratamento para o tema do discurso, numa tentativa crescente de apoiar sua idéia ou 

ponto de vista  e convencer o leitor.  

Podemos assinalar, então, como relevante no estudo dos gêneros o reconhecimento 

desses modos de inscrição de vozes outras e os efeitos de sentido produzidos pelas mesmas, 

como propõe (Cunha, 1992, 1998, 2001, 2002) a partir das análises das retomadas-

modificações dessas vozes e da inter-relação entre elas e o contexto em que se inserem. 

Esses modos de inscrição de vozes outras (que estabelecem o funcionamento dialógico do 

texto) contribuem para que produtores e receptores se orientem na instância de produção e 

interpretação dos textos circulantes. 

            

1.2.2  Os gêneros midiáticos   

 

Uma tendência crescente na escola é a leitura e análise de textos da mídia, 

principalmente do jornalismo impresso: isso não se dá aleatoriamente, mas motivada por 

uma necessidade de atualização de um público leitor face a grande proliferação de gêneros 

“novos” ou “maquiados” decorrentes do avanço tecnológico e da velocidade de 

comunicação da sociedade contemporânea. Pinheiro (2002) aponta como uma das 

características na dinâmica das produções midiáticas contemporâneas uma afinidade entre a 

concepção de gênero discursivo tal como a estabelecida por Bakhtin (1997), que percebia as 

transformações da vida social como capazes de influenciarem e transformarem as formas de 
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comunicação. Segundo a autora, através da institucionalização é que os gêneros se 

comunicam com a sociedade em que existem e essa comunicação fica bastante evidente nos 

textos contemporâneos: “a dinâmica e a velocidade que se impõem aos textos e as 

produções da sociedade contemporânea exigem uma atualização constante, não só dos 

meios e dos indivíduos, mas também de suas produções” (Pinheiro, 2002, p. 266).  

Uma das características dos gêneros midiáticos modernos apontada pela autora é a 

hibridização, ou seja, textos que de forma mais ou menos explícitas, envolvem vários 

gêneros e resultam em um outro. “Os textos de mídia sofrem uma necessidade de variação e 

transformação constante. Estes aspectos influenciam o surgimento de gêneros de imprensa 

híbridos que misturam, por exemplo, características de informação, de publicidade, de 

conversacionalização, entre outros” (Pinheiro, 2002, p. 288).  

A respeito dos textos midiáticos, Maingueneau (2001) observa que o suporte não é 

apenas um acessório, um meio de transporte de uma mensagem, pois imprime um certo 

aspecto ao seu conteúdo e comanda os usos que deles podemos fazer. Conceber o suporte 

como simples meio de transportar a mensagem estável é ignorar as modificações 

significativas que ocorrem no conjunto de um gênero do discurso quando se modifica e seu 

“modo de manifestação material”, ou melhor, “o modo de transporte e recepção do 

enunciado condiciona a própria constituição do texto, modela o gênero do discurso” 

(Maingueneau, 2001, p. 72). Deste modo, torna-se imprescindível, no estudo de um gênero 

discursivo midiático, o conhecimento das suas condições de produção, circulação e 

recepção.  

O artigo de opinião, por exemplo, é produzido hoje em função das necessidades 

comunicativas do homem moderno, ocupando um espaço cada vez maior em jornais e 

revistas de grande circulação. Mais do que ler uma notícia, saber do ocorrido através da 

estrutura da narrativa na produção do texto jornalístico que diz o quê, onde, com quem etc, o 

leitor quer saber do comentário, do julgamento de valor, da explicitação das contradições, 

da exemplificação das tendências que se mantinham ocultas na sociedade. O texto de 

opinião faz isto: mais do que informação expõe idéias, conhecimentos, crenças e valores.  

Poderíamos, portanto, destacar como um dos aspectos fortemente presentes no texto 

de opinião o seu caráter interativo. O discurso interativo, de acordo com Souza (2002, p. 60-

61), “caracteriza-se pela criação de um mundo discursivo conjunto ao mundo ordinário dos 

agentes de interação e, paralelamente, implica os parâmetros físicos da ação da 
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linguagem”.O artigo de opinião por apresentar temática que envolve questões controversas, 

que despertam polêmica em determinados círculos sociais, o que coloca o leitor frente a sua 

própria realidade, exige dele um certo preparo para confrontar-se com o autor, avaliando 

argumentos, relacionando informações com as que já possui sobre o assunto, e por fim, 

formando um juízo de valor a respeito, o que o caracteriza sobremaneira como um parceiro 

ativo do ato comunicativo, como aquele que confronta idéias, que concorda ou discorda etc.  

Outro aspecto fortemente presente é o caráter argumentativo. Está na natureza da 

produção do artigo de opinião trazer interpretação ou opinião do autor, sua visão de mundo 

através de avaliações e modalizações. É, portanto, um gênero discursivo estruturado numa 

visível força argumentativa e persuasiva. O objetivo principal do autor é atingir o 

interlocutor, persuadindo-o convencendo-lhe da justeza de sua verdade, o que procura fazer 

empregando estratégias argumentativas eficientes. Neste caso, o autor precisa estar bem 

atento a possíveis objeções do seu leitor, elaborando uma operação constante de sustentação 

de sua argumentação e tentando se adiantar dando respostas antecipadas ao que presume 

seja ponto de divergência entre ele e o leitor.        

Como textos produzidos por pessoas que podem ou não estar ligadas à instituição 

promotora do jornal, podemos dizer que em certo sentido é um gênero discursivo que 

democratiza a opinião no jornalismo brasileiro, ainda que esses colaboradores ou articulistas 

representem na sua maioria classes sociais mais privilegiadas. Neles, podemos perceber uma 

pluralidade de ideologias ou diferentes pontos de vista sobre temas sociais. Este aspecto é 

sem dúvida de grande importância também para democratizar as aulas de leitura, 

estabelecendo o debate e confronto de idéias, evitando o lugar-comum, a resposta-padrão. A 

leitura e o debate dos textos jornalísticos de opinião, quando adequadamente conduzidos, 

podem ampliar a capacidade de convívio crítico com os diferentes pontos de vista 

circulantes na sociedade. 
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2  O TEXTO E SEU FUNCIONAMENTO DIALÓGICO 

 

2.1  O Texto 

 

A partir dos anos sessenta, com o advento dos novos estudos lingüísticos que passaram 

a rever a postura da análise da frase como maior unidade da língua dotada de sentido, e 

conseqüentemente, com a ampliação desses estudos para além da frase, o texto começa a 

aparecer e a tomar o seu lugar no campo da lingüística. Muitas são as concepções que 

surgem sobre o texto e seu estudo, das quais consideramos importante destacar duas: a) a 

que mostra o texto como conjunto de unidades lingüísticas ou uma seqüência de palavras e 

frases que juntas encerram um sentido; b) a que mostra o texto como uma unidade de 

sentido que se estabelece entre autor e o leitor, considerando-se os elementos exteriores à 

língua, que seria o contexto amplo e restrito de sua produção.  

A primeira abordagem advém dos estudos estruturalistas. Nela o texto é uma unidade 

comunicativa, produto acabado e livre das interferências do leitor. Essa unidade 

comunicativa traz uma mensagem que deve ser decodificada, ou informações que devem ser 

identificadas. Sobre ela o leitor se debruça numa atividade de reconhecimento de um sentido 

que já está lá. Na segunda abordagem, surgida a partir das teorias da enunciação, da análise 

do discurso e da lingüística textual, o texto não é apenas forma ou estrutura lingüística. 

Embora precise da forma para se materializar, o texto caracteriza-se por ser uma unidade 

carregada de sentidos, aberta, portanto, a uma pluralidade de interpretações, embora haja 

algumas coerções que possibilitem uns sentidos e invalidem outros. Nesta concepção de 

texto é de fundamental importância a consideração dos exteriores lingüísticos, como os 

contextos amplo e restrito que determinam suas condições de produção.  

Maingueneau (2001, p. 29) postula que a reflexão contemporânea sobre a linguagem 

não admite mais uma concepção de enunciado como portador de um sentido estável, 

conferido pelo locutor e decifrado por um leitor, centrados ambos apenas em conhecimentos 

lingüísticos, nem do contexto como aquele que fica em torno do texto, numa espécie de 

periferia. Para interpretarmos um texto mobilizamos várias instâncias: o conhecimento das 

marcas lingüísticas (formas verbais que funcionam na ancoragem da situação), os tipos de 

contextos (o ambiente físico da enunciação, o cotexto e os saberes anteriores à enunciação).  
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Assim, não há apenas uma interpretação para um enunciado. Afirma ainda o autor, que é 

preciso explicar quais os procedimentos que o destinatário usou para chegar a interpretação 

mais provável, que será aquela que se deve preferir em tal ou qual contexto. 

Também a distinção entre texto oral ou escrito é relevante para situar o estudo que se 

quer fazer. O texto escrito, por exemplo, apresenta algumas propriedades que, segundo 

Maingueneau (2001, p.79-80) precisam ser ressaltadas: 1) o texto escrito pode circular longe 

de sua origem, encontrar públicos imprevisíveis sem precisar ser modificado a cada vez; 2) 

quem escreve não pode controlar a recepção de seu texto, precisa, portanto, estruturá-lo de 

maneira a torná-lo compreensível; 3) a distância que assim se estabelece entre autor e leitor 

abre espaço para um comentário crítico ou para análises, proporcionando ao leitor mais 

liberdade para sondar o texto, comparar suas partes de modo a elaborar interpretações.  

Neste trabalho, adotamos a perspectiva do texto enquanto espaço onde atuam os 

participantes do jogo enunciativo no trabalho incessante de produção de sentido e nos 

restringimos ao texto escrito. 

 

2.2 Os participantes do jogo enunciativo 

 

A enunciação não é um ato monológico restrito a um sujeito. Enunciar supõe o outro: 

“Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que precede de 

alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte” (Bakhtin/Voloshinov, 2002, p. 113). Na produção de 

linguagem, ou seja, no enunciado concreto e vivo, o “um” não se constitui enquanto tal se 

não tiver na sua perspectiva o “outro”. Assim, o enunciado em vez de ser homogêneo e 

estanque é processo de realização da linguagem que se constitui com os outros (outras 

vozes) e para o outro.  

Para apreendermos como funciona o texto dialogicamente, precisamos antes definir os 

participantes do jogo enunciativo, conhecendo sua natureza e função. As vozes não estão 

diluídas ou dispersas no texto. Há um sujeito-enunciador que as toma e as articula segundo 

estratégias discursivas que são realizadas em função de objetivos próprios e de exigências 

do gênero discursivo adotado. A este sujeito enunciador chamaremos de autor. Pois bem, é 

do autor a responsabilidade pelo que é enunciado, o que implica  “situar o enunciado como 
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fonte de referências enunciativas e posicionar-se como responsável pelo ato de fala 

realizado” (Maingueneau, 2001, p.7).  

Há também um sujeito co-enunciador representante médio do público alvo presumido 

pelo autor, que toma essas vozes e as interpreta, analisando a voz do autor (articulador) e os 

discursos outros (articulados) na produção do sentido do texto. A este co-enunciador 

chamaremos leitor. Ao espaço de interlocução entre os dois, como já mencionamos, 

chamaremos texto e tomaremos a definição adotada por Barros (2003, p. 4) que o concebe 

como que “tecido polifonicamente por fios dialógicos de vozes que polemizam entre si, se 

completam ou respondem uma às outras”. O texto, do ponto de vista enunciativo é 

heterogêneo, ponto de intersecção de muitos diálogos e um lugar do cruzamento das várias 

vozes que se originam, na verdade, de práticas de linguagem socialmente diversificadas. 

 

2.3 O funcionamento dialógico do texto 

 

É justamente a partir de uma perspectiva enunciativa que privilegia os usos efetivos da 

língua, libertando o leitor da atividade de mero reconhecimento de uma mensagem para 

outras atividades de construção do sentido que é possível abordar esse funcionamento 

dialógico.  

O diálogo no texto se estabelece entre o autor (enunciador e articulador), as vozes 

(mostradas ou constitutivas) que ele articula e inscreve no texto no momento da produção e 

entre o autor e o leitor no momento da recepção. Essas vozes atuantes no texto determinam 

um certo funcionamento dialógico, pois não são “inscrições monológicas”, mas 

demarcações de pontos de vista, de posições de sujeito. Como espaço de interação entre as 

diversas vozes que se cruzam, se alinham ou se sobrepõem no ato interlocutivo que 

determina sua produção, esse funcionamento dialógico é o que dá vida ao texto, é o que o 

transporta da condição de produto inerte e fechado às fronteiras com o mundo, para torná-lo 

um processo profundamente imerso e determinado pelo social e histórico. O funcionamento 

dialógico do texto pode ser visto a partir do tratamento das heterogeneidades.  

Os estudos sobre heterogeneidades foram desenvolvidos por Authier-Revuz, a partir 

da concepção dialógica da linguagem formulada por Bakhtin. Esses estudos têm como eixo 

central assinalar a presença do “outro”, mostrando que o sujeito não é fonte do seu discurso, 



 30

não é homogêneo, mas constituído por outras vozes. A autora formula conceitos de 

heterogeneidades: a constitutiva (que não é marcada na superfície textual, mas possível de 

ser identificada pela relação que um discurso tem com outros discursos) e a mostrada (que 

são marcas explícitas da presença do outro através de vozes visíveis e até marcadas na 

superfície textual). Essas formas de heterogeneidades mostradas funcionam segundo a 

autora, como formas de negociação, de demarcação de território exclusivo do sujeito falante 

no seu discurso. Isso se dá a partir da ilusão que tem de sua unicidade, do domínio do seu 

discurso.  

O tratamento da heterogeneidade mostrada como manifestações explícitas, 

recuperáveis a partir de uma fonte de enunciações, com certeza constitui-se num mecanismo 

apropriado para tornar o sentido acessível, não como simples reprodução, mas como (re) 

significação que é a verdadeira tarefa do leitor. Para Maingueneau (2001, p.75), o 

tratamento da heterogeneidade mostrada no texto deve, porém, levar em conta que os 

múltiplos fenômenos dependentes vão bem além da noção tradicional de citação e mesmo 

daquela mais lingüística de discurso relatado. Portanto, esse tratamento não se resume a um 

inventário exaustivo de formas da heterogeneidade mostrada, mas na proposição de meios 

para que estas formas sejam identificadas e interpretadas.  

Cunha (2002) propõe o estudo do funcionamento dialógico do texto de imprensa não 

apenas como meio de caracterizar os vários gêneros discursivos que dela participam, mas, 

sobretudo, numa perspectiva de compromisso social com a formação de um leitor crítico: “È 

por meio das formas marcadas e não marcadas de dialogismo que percebemos a posição e os 

pontos de vista do enunciador do discurso atual, o grau de distância e de adesão aos 

discursos dos enunciadores citados ou mencionados, e os lugares ocupados por eles” 

(Cunha, 2002, p.166). Segundo a autora, o estudo desse funcionamento dialógico não se 

deve resumir a uma classificação com base em critérios tipográficos e lingüísticos, mas deve 

centrar-se na dinâmica da interação entre o discurso de outrem e o contexto no qual ele 

aparece, para que se possa compreender as posições dos sujeitos que enunciam. 

Dentre os fenômenos lingüísticos que tornam o texto heterogêneo, trataremos: 

• das formas do discurso reportado (DR): discurso direto, discurso indireto, 

discurso indireto livre, modalização em discurso segundo (doravante DD, DI, 

DIL, MDS), como modos de inscrição de outros discursos no texto. 
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• dos recursos tipográficos ( aspas, itálico, parênteses), não como  meros sinais 

decorativos, mas como índices expressivos  da presença de vozes outras no 

texto. 

          

2.3.1 O discurso reportado  

 

O estudo do DR refere-se ao tratamento de esquemas lingüísticos que permitem ao 

sujeito se apropriar de discursos outros e integrá-los em sua própria enunciação. Não se trata 

apenas do tema do discurso, o que caracteriza, segundo Bakhtin/Voloshinov (2002) uma 

abordagem superficial do assunto, mas para penetrar completamente o conteúdo da 

enunciação citada é indispensável integrá-la na construção do discurso. 

A transmissão dos discursos outros no discurso é possibilitada pelos esquemas estáveis 

da própria língua que permitem as formas variadas e sempre atualizadas dessa transmissão 

numa relação ativa de uma enunciação a outra. Esses esquemas devem, portanto, ser 

abordados a partir dos usos efetivos da língua, que  se realizam na interação verbal. 

É sem dúvida neste aspecto que se dá a proposta inovadora de Bakhtin sobre os 

mecanismos que possibilitam a transmissão do discurso de outrem, quando propõe a 

superação de um tratamento meramente formal de identificação desses mecanismos para o 

tratamento das “relações dinâmicas, complexas e tensas” que ocorrem entre o discurso 

citado e o contexto que o integrou. É nessa relação viva e tensa que se dá a produção do 

sentido do enunciado. 

Bakhtin/Volishoniv (2002, p.148-150) estabelecem ainda duas orientações da 

dinâmica da inter-relação entre o discurso narrativo e o discurso citado. À primeira ele 

chama de estilo linear e à segunda de estilo pictórico: O estilo linear caracteriza-se por 

revelar uma tendência à conservação da integridade e autenticidade do discurso citado. Há 

um esforço do autor para delimitar o discurso citado em fronteiras nítidas e estáveis. Os 

esquemas lingüísticos e suas variantes servem para isolar, demarcar o discurso citado. 

Embora se inter-relacionem numa interação viva, o discurso citado não sofre infiltrações 

próprias do autor; já o estilo pictórico revela uma tendência a elaborar meios mais e mais 

versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de 
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outrem. Há um esforço de apagamento das fronteiras demarcadoras dos dois discursos para 

que o autor possa tocar a enunciação de outrem. 

Tratado na perspectiva bakhtiniana, o DR passa a assumir um lugar importante no 

ensino da língua materna, uma vez que rompe com o tratamento meramente formal dado 

pela gramática tradicional e instaura uma abordagem a partir dos usos e dos efeitos de 

sentido produzidos, constituindo como verdadeiro objeto do estudo não mais um inventário 

de formas padronizadas, mas a inter-relação dinâmica entre o discurso citado e o contexto 

que o integrou, ou seja, a dialogia em funcionamento no texto. 

No campo do DR, Authier-Revuz (1998) chama a atenção para o tradicionalismo em 

que as gramáticas ainda apresentam os modos de representação no discurso de um discurso 

outro, limitando-se não só às formas do DD, DI, DIL, mas também as apresentando como 

numa espécie de progressão. Essa descrição que vê o DD como forma simples e fiel das 

palavras do outro, o DI como derivado ou produto do DD invertido e o DIL como forma 

inteira e desprovida de um aspecto literário é, no dizer da autora, parcial e redutora. 

Na parcialidade estaria a negação de outros modos de apresentação no discurso de um 

outro discurso, do que as formas ditas canônicas. Authier-Revuz (1998, p. 143) acrescenta a 

essas formas já conhecidas, o tratamento de outros modos de se reportar ao discurso de 

outrem. Na redução, estaria a referência sobre as formas do discurso reportado apenas como 

traços gramaticais a serem apreendidos mecanicamente. Neste tratamento, a 

heterogeneidade constitutiva, que permeia e constitui todo discurso, é sumariamente negada. 

Negar a existência do “outro” não apenas como marca lingüística, mas como condição de 

todo discurso é para Authier-Revuz (1998) negar as bases em que se fundamentam seus 

trabalhos, quais sejam, o dialogismo fundado por Bakhtin e a noção de interdiscurso 

desenvolvida por Pêcheux que o concebe como espaço de constituição de um sentido que 

escapa a intencionalidade do sujeito. 

Os estudos de Maingueneau (1997), sobre heterogeneidade mostrada vão além do 

nível micro-textual, referindo-se ao estudo das citações, de como são feitas na estrutura 

lingüística, do sentido mais preciso dos verbos dicendi introdutórios do dizer do outro. 

Seguindo os postulados da análise do discurso sobre formações discursivas, o autor em 

questão, afirma que “o sujeito que enuncia a partir de um lugar definido não cita quem 

deseja, em função de seus objetivos conscientes, do público visado etc. São as imposições 

ligadas ao lugar discursivo que regulam a citação” (Maingueneau, 1997, p.86). Outra 
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observação relevante feita pelo autor é sobre as variáveis entre citação e época, ou seja, as 

mudanças históricas refletidas na língua indicam de certa forma, os textos estáveis, as 

ocasiões em que é preciso citar, o grau de exatidão exigido etc. 

 

2.3.1.1 Discurso direto 

 

O que se coloca no cerne da discussão sobre o DD, não é apenas o fato do autor 

eximir-se de qualquer responsabilidade sobre o enunciado, mas de o autor simular a 

apresentação das palavras do outro de forma “intocada”. Maingueneau (2001) adverte que o 

fato da citação em DD apresentar-se, às vezes, como exata reprodução das palavras de um 

outro enunciador, sejam estas palavras efetivamente proferidas, sonhadas e ordenadas não 

significam que são formas fiéis do discurso citado.  Um autor não indica tal como foram 

ditas as palavras de um outro enunciador, o que ele faz é uma representação de tais palavras. 

“Por mais que seja fiel, o discurso direto é sempre apenas um fragmento do texto submetido 

ao enunciador do discurso citante, que dispõe de múltiplos meios para lhe dar um enfoque 

pessoal” ( Maingueneau, 2001, p. 141).  Desta forma, podemos interpretar na citação em 

DD uma encenação com o intuito de criar um efeito de autenticidade. 

Ainda de acordo com Maingueneau (2001, p.142) quando o autor lança mão do DD 

pode estar querendo: 

A) criar efeito de autenticidade: é como se dissesse ao leitor que as palavras 

proferidas são exatamente aquelas; 

B) distanciar-se: para não misturar a voz citada com a sua própria voz ou para 

explicitar sua adesão respeitosa a uma citação tida como de autoridade 

(palavras prestigiosas, intocáveis); 

C) quer mostrar objetividade e seriedade, para comprovar a firmeza de seu 

discurso, a validade de sua asserção. 

Os elementos lingüísticos usados para indicar atos de fala são: 

• os verbos que demandam enunciação: esses verbos podem ser posicionados em 

diversos ângulos (início- meio- fim) do discurso citado, dependendo do 

enfoque dado pelo autor, ou seja,  o  efeito de sentido  é produzido em função 



 34

do verbo escolhido. Citando Charolles (1976), Maingueneau (1997, p. 88) 

afirma que, excetuando o verbo do dizer, aparentemente neutro, os demais 

veiculam certos tipos de pressupostos tais como: 

a) mostrar o valor de verdade do enunciado citado: revelar, desvelar; 

b) incidir sobre a posição cronológica: replicar, repetir, concluir;  

c) mostrar o ponto de vista atribuído ao enunciador face ao que diz: reconhecer, 

confessar, afirmar; 

d) demonstrar hierarquia: ordenar, suplicar. 

 

• Os recursos tipográficos: dois-pontos, travessão, aspas e itálico, que delimitam 

visivelmente para o leitor as fronteiras entre o discurso citado e o discurso 

citante. “São as fronteiras nítidas e estáveis da própria língua para conservar a 

integridade das palavras de outrem” (Bakhtin/Voloshinov, 2002, p.149 ). A 

escolha de um ou de outro elemento lingüístico  não depende apenas do caráter 

estético ou visual na seqüência  linear do texto, mas sobretudo do enfoque 

subjetivo que o autor quer imprimir  ao citar o discurso de outrem e das 

modalidades requeridas pelo gênero discursivo adotado. Os dois-pontos e o 

travessão, por exemplo, representam uma forma tradicional de apresentar o 

discurso de outrem, enquanto na literatura, as tendências mais modernas de 

emprego de DD apontam para o uso de aspas e itálico ou até não usam marcas 

tipográficas. 

 

Além do enfoque subjetivo de cada autor, da força e da nuance que ele quer imprimir 

às palavras do outro, revelando-a deste ou daquele modo, devemos também observar “as 

tendências sociais estáveis características da apreensão ativa do discurso de outrem que se 

manifestam nas formas da língua” (Bakhtin/Voloshinov, 2002, p.146). Tais tendências não 

podem ser deixadas de lado no ensino da leitura e da escrita de textos. Elas devem ser 

percebidas, apreendidas, diferenciadas e interpretadas. Portanto, dizer aos alunos que usar 

dois-pontos e travessão é a maneira certa de indicar a fala da personagem no texto já não 

basta. Acrescente-se a este ensino os mais variados modos de citação, alusão, menção à fala 
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do outro para que o aluno possa identificar, comparar, interpretar: por que este sentido e não 

outro? 

 

2.3.1.2 Discurso indireto  

 

O DI é uma forma autônoma de apresentação do discurso de outrem. Seu 

funcionamento se dá, portanto, de acordo com um esquema enunciativo próprio.  De acordo 

com Bakhtin/Voloshinov (2002, pp. 158-160), a significação lingüística própria do DI está 

na transmissão analítica do discurso de outrem, ou seja, o que se faz ao empregar o discurso 

indireto é uma citação e uma análise da enunciação citada simultaneamente. O DI tem, 

portanto características peculiares, seu emprego não pode ser visto como uma inversão 

mecânica do DD, entre outros motivos por estes  a seguir, apontados pelos referidos autores: 

• Os elementos emocionais e afetivos do discurso não são literalmente 

transpostos ao DI, na medida que não são expressos no conteúdo, mas nas 

formas da enunciação. Estes elementos emocionais passam de formas do 

discurso a conteúdo ou então são transpostos na proposição principal como um 

comentário do verbo discendi. 

• As peculiaridades de construção e do valor apreciativo de um discurso, como 

por exemplo, a entoação de enunciados interrogativos, exclamativos e 

imperativos aparecem apenas como conteúdo numa construção em DI. 

           

Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 159), destacam que “o DI ouve de forma diferente o 

discurso de outrem; ele integra ativamente e concretiza na sua transmissão outros elementos 

e matizes que os outros esquemas deixam de lado”. São duas variantes diferentes ou com 

objetos diferentes que marcam, segundo os autores referidos, a citação em DI: (1) o falante 

apreende a enunciação de outrem como “uma tomada de posição com conteúdo semântico 

preciso”, ou seja, ele transmite exatamente o sentido objetivo da enunciação de outrem. Esta 

variante foi caracterizada como analisadora do conteúdo; (2) o falante apreende e transmite 

de forma analítica a enunciação de outrem enquanto expressão que caracteriza não só o 

objeto do discurso, mas o próprio falante, aí implicados seu estado de espírito, sua entoação 

expressiva etc. Esta variante foi classificada como analisadora da expressão.  
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Podemos destacar, em relação a interpretação de uma citação em DI um aspecto que 

julgamos relevante que é a estreita relação ou “distância não guardada” entre o discurso 

citante e o discurso citado, o que leva o leitor menos avisado a confundir posições ou não 

enxergar aí a alteridade, o jogo de vozes. Sobre este aspecto Maingueneau (2001) esclarece 

que “há apenas uma situação de enunciação”, na qual, pessoas e dêiticos espaço-temporais 

do discurso citado são identificadas em relação à situação de enunciação do discurso citante, 

deste modo, “as designações e avaliações passam a ser as do discuso citante” (Maingueneau, 

2001, p. 150-151).  

O emprego do DD, como vimos, produz no leitor um efeito de proximidade e 

distância, de relação imediata entre o citado e a cena de sua enunciação. Já o emprego do DI 

exige do leitor um certo grau de distanciamento das palavras alheias citadas e da cena de sua 

enunciação. Um aspecto relevante que mostra também a diferença entre os dois modos de 

inscrição de um discurso outro é a escolha do verbo discendi, introdutor do dizer. Este verbo 

assume um papel muito mais importante no DI do que no DD, pois, condiciona mais 

fortemente o sentido que se quer produzir. Portanto, é fundamental apreender no estudo dos 

modos de transmissão do discurso de outrem que o emprego de um ou de outro modo não se 

dá de maneira acidental ou arbitrária. Numa ou noutra escolha está inscrita uma estratégia 

do dizer a ser montada e/ou uma exigência do gênero a ser atendida. Tudo em torno de um 

sentido a ser produzido.  

          

2.3.1.3  Discurso indireto livre  

 

Muito comum é a definição do DIL como uma forma híbrida de se apresentar o 

discurso de outrem, combinando os recursos do DD com o DI e não apresentando marcas 

próprias de evidenciação. Bakhtin/Voloshinov (2002, p.175), criticam, porém, a idéia de se 

classificar o DIL como uma “mistura” de outros modos de inscrição do discurso de outrem, 

e o apresentam como uma tendência nova e independente: 

    O discurso indireto livre, longe de transmitir uma impressão passiva produzida 

pela enunciação de outrem, exprime uma orientação ativa, que não se limita 

meramente à passagem da primeira à terceira pessoa, mas introduz na enunciação 

citada suas próprias entoações que entram, então, em contato com as entoações 

da palavra citada, interferindo nela  (Bakhtin/Voloshinov,  2002, p. 190) 
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Só a orientação expressiva do discurso pode determinar a identificação da palavra 

citada. O leitor precisa, então, para situar-se em relação à expressão ou à palavra citada, 

identificando-a como do narrador ou do personagem, apreender as entoações e acentuações 

próprias do discurso de um e do outro. 

Para Authier-Revuz (1998, p. 58), o DIL é uma forma não claramente marcada, mas 

puramente interpretativa de representação de um outro ato de enunciação. O que se mistura, 

na construção do DIL são elementos enunciativos do discurso citado e do discurso citante 

numa forma original de apresentação do discurso do outro. O que nos ajuda a interpretar 

num DIL um enunciado como derivando de um outro ato de enunciação, são determinados 

índices que podem manifestar-se de modo bastante claro ou totalmente incerto. Se 

seguirmos índices como a coerência ou a lógica na apresentação dos enunciados ou certas 

nuances e matizes que caracterizam as ‘maneiras de dizer’ de um ou de outro, poderemos 

interpretar esses enunciados como sendo do narrador ou do personagem. 

Maingueneau (1996) também concebe o DIL como uma forma “dificilmente 

compatível com modos de introdução claramente marcados”. Para o autor em questão, o 

principal interesse no emprego de DIL é “atenuar o desnível entre discurso citante e 

discurso citado”. (Maingueneau, 1996, p.119). O sentido do DIL está, então, na 

interpretação dos elementos enunciativos desses discursos como exclamações, avaliações, 

interjeições etc. 

     

2.3.1.4   Modalização em discurso segundo 

 

Um modo bastante comum de referência ao discurso do outro, mas pouco ou quase 

nunca explorado pela escola, até mesmo por falta de conhecimento do professsor sobre a 

matéria, é o que Authier-Revuz (1998, p. 18) chama de modalização em discurso segundo. 

Esse tipo de modalização pode-se dar com ênfase no conteúdo do discurso de outrem, ou 

seja, a incidência da modalização recai sobre o conteúdo da afirmação, o que pode ser 

verificado no emprego de expressões como: “segundo x”, “como diria x”, “de acordo com 

x”, “é x quem diz”.  

Há um outro emprego da MDS no qual o destaque pode ser direcionado para as 

palavras emprestadas de outros discursos já consolidados. Desta forma, a incidência da 
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modalização recai sobre o emprego de uma palavra tida ou emprestada de um exterior. 

Neste caso, Authier-Revuz (1998) chama de modalização autonímica.  Isto acontece em 

expressões do tipo “para retomar uma expressão muito usada”, “segundo as palavras de x”.  

 

2.3.2 Recursos tipográficos 

      

Qualquer palavra ou expressão que se destaque no texto através do emprego dos 

recursos tipográficos merecem atenção especial do leitor, pois não foram empregados como 

meros elementos decorativos: são sinais que devem ser interpretados. Há no destaque de 

determinada palavra ou expressão uma sinalização do autor com sentidos os mais diversos e 

imprevisíveis, correspondentes sempre às estratégias discursivas e ao modo composicional 

do gênero do discurso adotado. Se o leitor não se dá conta da necessidade de interpretação 

desses sinais, a compreensão vai ser afetada. O emprego de certos recursos tipográficos está 

diretamente ligado à marcação de posição do autor. É ele que conduz o fio da organização 

textual, é ele, portanto, quem lança mão dos mais diferentes recursos disponíveis na língua 

para “alertar” o leitor, tirá-lo da superfície onde os sentidos podem parecer comuns e 

conhecidos e jogá-lo num nível mais profundo ou mais particular onde os sentidos são 

acentuados pelo autor, exigindo, então, um trabalho de interpretação. 

Portanto, é no uso dos mais variados recursos tipográficos que o autor se coloca com 

mais intensidade, sobretudo, quando emprega a voz de outrem. Mesmo que tais recursos não 

sejam empregados em enunciados completos é necessário que se perceba a menção a outros 

discursos em uma palavra isolada ou em expressões, cruciais para cosntrução do sentido do 

texto. Um ensino de leitura que se queira eficaz deve ensinar ao leitor que é preciso parar 

diante de uma palavra entre aspas, em itálico ou em negrito, identificar o comentário 

implícito, compreender a articulação que foi feita entre esse discurso mencionado e o 

discurso de quem o mencionou na produção do sentido do texto. O leitor precisa refazer 

esse percurso e entender esse funcionamento para efetivamente compreender o texto. 
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2.3.2.1 Emprego das aspas 

 

Como vimos, o leitor precisa ter sempre em mente que as aspas são um sinal a ser 

interpretado no fio condutor do texto, levando-se sempre em conta o contexto verbal e 

extraverbal da enunciação. As aspas são como as lombadas nas autovias que exigem 

visualização antecipada e redução de velocidade para que não sejam atropeladas certas 

nuances ou matizes que o autor imprimiu àquelas palavras ou expressões. O leitor apressado 

ou desavisado pode até chegar ao final do percurso, mas sem elementos essenciais para 

compreensão global do texto. Algumas dessas “lombadas” são mais fáceis de ultrapassar 

(foram bem construídas e articuladas no fio condutor do texto), outras, verdadeiras 

muralhas, demandam tempo, paciência e destreza do leitor. 

Uma palavra entre aspas é usada e mencionada ao mesmo tempo. É uma palavra 

mostrada, marcada na superfície textual como diferente ou estranha. Isto caracteriza um 

fenômeno polifônico, ou seja, é uma palavra atribuída a outrem ou a outro espaço 

enunciativo.  Dentre outros aspectos, o autor pode usar aspas para: 

• Transferir responsabilidade, mostrar que as palavras estão entre aspas por 

pertencerem a outro discurso. Neste caso o autor aspeia determinada palavra ou 

expressão, adotando ora uma postura crítica em relação ao discurso citado, ora 

ironizando as palavras proferidas, mas sempre fazendo questão de deixar claro 

que a responsabilidade por aquele discurso não é sua (Maingueneau, 2001, 

p.161) 

• Representar um comentário crítico do autor sobre o uso da própria palavra 

aspeada. É como se no momento de empregar a palavra entre aspas o autor se 

distanciasse e emitisse sobre ela um julgamento de valor. Neste caso as aspas 

podem indicar uma marca de defeito, como se o seu uso não fosse adequado 

àquele contexto. (Authier-Revuz, 1981, p. 128 apud Cunha, 2005, mimeo). 

 

Nos dois casos, o emprego das aspas chama a atenção do leitor para o fato de se estar 

empregando exatamente aquelas palavras ao mesmo tempo em que delega a ele a 

compreensão do porquê deste emprego. Isto cria uma lacuna no próprio discurso que deve 
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ser preenchido a partir da interpretação que o leitor faz das palavras ou expressões entre 

aspas no universo do texto. 

A respeito desta interpretação, Maingueneau fala numa certa conveniência entre autor 

e leitor e afirma que cada interpretação bem sucedida reforça esse sentimento de 

conveniência: 

O enunciador que faz uso das aspas, conscientemente ou não, deve construir para 

si uma determinada representação de seus leitores, para antecipar sua capacidade 

de interpretação: ele colocará aspas onde presume que é isso que se espera dele 

(ou então, onde não se espera, para surpreender, para provocar um choque). Por 

seu lado, o leitor deve construir uma determinada representação do universo 

ideológico de enunciador, para conseguir ter sucesso na interpretação pretendida  

(Maingueneau, 2001, p. 163). 

Para um leitor bem consciente da realização da língua enquanto enunciação, as aspas 

sempre parecerão naturais, porém nunca ignoradas. Distante de interpretar o emprego das 

aspas dentro de um número limitado de regras e exemplos ensinado através da gramática 

tradicional, um leitor competente estará sempre aberto a um leque de possibilidades de 

interpretação. Esse leque de possibilidades deve levar sempre em conta o contexto amplo e 

o restrito da cena da enunciação e também o gênero discursivo adotado pelo autor. 

As aspas como não- coincidências do dizer 

Representadas por comentários metaenunciativos que “afetam” o dizer, as não-

coincidências desse dizer estão no plano do sentido, imperceptíveis para quem as procura no 

plano sintático do texto. De acordo com Authier–Revuz (1998) essas não-coincidências são 

operações de precaução, diferenciação, especificação de sentido. Podem ser vistas como 

estratégias comunicacionais, porém não derivadas da intencionalidade do autor. 

    Derivam de um trabalho de ‘denegação’ em que as formas de representação, 

traços, emergências de não-coincidências aparecem como máscaras, na imagem 

que dão delas, ao mesmo tempo circunscritas e dominadas (justamente por um 

enunciador capaz, a partir de sua posição de domínio metaenunciativo de 

controlar o seu dizer) (Authier-Revuz, 1998, p. 21). 

As aspas usadas em expressões ou palavras localizadas podem representar um das 

figuras da não-coincidência entre as palavras e as coisas.  O que Authier-Revuz (1998, p. 

24) classifica como uma figura da falta de nomeação considerada no plano “da distância 
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descrita entre a palavra e a coisa”. Uma distância “fluida” já que não ocorrem comentários 

metaenunciativos que a possam especificar. 

 

2.3.2.2  Emprego do itálico 

 

Assim como as aspas que fazem uso e menção às palavras e que consideramos como 

as lombadas das autovias, no sentido de mostrar que representam um acréscimo de sentido 

para alterar sem desviar o percurso do leitor no fio condutor do texto, propomos o uso do 

itálico, como um sinal mais sutil, mas também como um índice de “redução de velocidade”, 

um “alerta” para que o leitor não prossiga sem antes aferir-lhe o valor e o sentido 

expressado. 

O itálico não se destaca tanto como as aspas. São como saliências, como sonorizador 

das autovias “acordam” o leitor para certas nuances e matizes que precisam ser conferidas. 

O autor faz uso do itálico para dar um destaque a uma palavra, expressão ou texto por vários 

motivos, de acordo com suas estratégias discursivas. Ele pode estar querendo chamar a 

atenção do leitor sobre uma palavra importante, indicar que essa palavra ou expressão foi 

tomada emprestada de outro texto, que é um eco de uma “outra voz” ou mais sutilmente 

para indicar uma avaliação própria, algo que julga errado ou certo, algum sentido que não 

autoriza. 

O itálico pode ainda representar títulos de obra, de periódicos e muito comumente 

representar uma palavra ou expressão em língua estrangeira. Nesse caso é necessário que o 

leitor avalie o grau de importância do emprego de tal palavra ou expressão. A própria 

palavra em língua estrangeira já seria um índice para interpretação. Se o autor coloca um 

estrangeirismo em itálico não é apenas para cumprir rotina, mas para destacar que tal 

palavra no sentido usual de sua língua expressa melhor o sentido que ele quis imprimir ao 

texto. 

Quando o autor quer realçar uma palavra ou expressão em itálico, ele trabalha, muitas 

vezes, com maior sutileza do que no caso das aspas. As aspas saltam aos olhos do leitor, 

demarcam fronteiras; o emprego do itálico, mesmo nos usos mais rotineiros, demanda maior 

atenção do significado da palavra por parte do leitor. 
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Essas marcas do discurso de outrem no discurso, marcas vivas da heterogeneidade que 

constitui a linguagem, não podem ser ignoradas em atividades de leitura na escola. De igual 

maneira, não podem ser tratadas como formas padronizadoras do uso, como na abordagem 

formal da gramática. Não há um modelo fixo de tratamento da dialogicidade nos textos. A 

abordagem mais adequada do se dá através da consideração dos gêneros discursivos, que 

como formas mais ou menos estáveis da comunicação, possuem seus modos de apreensão 

do discurso de outrem. Deste modo, mais uma vez reafirmamos haver uma estreita relação 

entre funcionamento dialógico de um texto e o gênero discursivo ao qual pertence. Uma 

realidade a qual o ensino conseqüente da leitura não pode permanecer alheio. 
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3  ARGUMENTAÇÃO E HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA 

 

3.1 Argumentar: ato lingüístico fundamental 

 

Já sabemos que o discurso não é um evento isolado, ele nasce e se constitui num  

diálogo constante que é a condição de existência da linguagem. O discurso se constitui, ao 

mesmo tempo, a partir do que já se sabe sobre o tema, analisando, asseverando ou se 

contrapondo ao que foi dito e instaurando o novo que é seu modo de ser/dizer no mundo. 

Usamos a linguagem não apenas para expressar sentimentos, mas fundamentalmente, 

para influenciar o comportamento do outro, chamando-lhe a atenção sobre nosso ponto de 

vista a respeito do assunto. Assim, produzir um discurso é, essencialmente, argumentar. 

Koch (1998, p.18) afirma que “argumentar é um ato lingüístico fundamental, é orientar o 

discurso no sentido de certas conclusões”. Portanto, nossa palavra não é jogada num campo 

aberto, ao acaso. Ela é justificada exatamente pelo fato de dirigir-se ao outro, buscando não 

só o auditório, mas a admiração, o aplauso, a adesão do outro e por isto, a palavra vem 

carregada de um forte componente ideológico que é a marca do tempo e do lugar social de 

quem a emprega. 

Em Osakabe (1979, p. 95) temos que “os discursos não informam simplesmente”, pois 

que “toda informação se acha veiculada por um locutor interessado”. O autor corrobora a 

idéia de que o discurso se desenvolve em duas direções: a primeira aponta para informações 

novas que ele enquanto individualidade revela e a segunda, aponta para informações que se 

revelam pelo seu relacionamento com outros discursos. É mediando essas duas direções do 

desenvolvimento do discurso que se fundamenta o que ele chama de organização 

argumentativa do discurso. 

Está claro, então, que a argumentação está presente em todos os textos que 

produzimos, sejam eles orais ou escritos. Essa orientação ou organização argumentativa se 

dá em maior ou menor grau de presença a depender do próprio texto, da condição real de 

sua produção e do gênero no qual está inserido. Há quem veja no texto argumentativo a 

expressão de uma verdade inconteste, um monólogo onde apenas uma voz (a do autor) se 

sobressai expondo argumentos e encerrando uma discussão sobre determinado tema. No 
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entanto, argumentar é antes de tudo assegurar o diálogo com o que os outros pensam, é 

atualizar um tema, colocá-lo na ordem do dia, estabelecer o debate. 

Reboul (1998), baseado no Tratado da argumentação de Perelmam-Tyteca (1970) 

aponta cinco características essenciais do discurso argumentativo. A primeira característica 

refere-se à existência do auditório, pois se argumentamos o fazemos para alguém. O 

auditório pode ser particular (aquele que é marcado pela competência, crença e emoções 

partilhadas). O ideal argumentativo, porém, aponta para um auditório universal. Para atingir 

o auditório universal o orador/escritor precisa dirigir-se a outros auditórios possíveis, 

considerando as expectativas e objeções, ou seja, ao pretender atingir um auditório 

universal, o orador precisa superar as expectativas de um auditório particular. “O auditório 

universal não é um engodo, mas um princípio de superação e por ele se pode julgar da 

qualidade de uma argumentação” (Reboul, 1998, p. 94). 

É também evidenciado como segunda característica da argumentação o fato de esta 

“desenrolar-se” em língua natural, utilizando termos polissêmicos e com fortes conotações. 

É também importante a distinção entre língua oral e escrita, pois a depender de uma ou de 

outra, certos aspectos são mais ou menos ressaltados: a argumentação oral, por exemplo, 

procura combater a desatenção e o esquecimento com procedimentos oratórios como a 

repetição, a alegoria. O discurso argumentativo escrito também lança mão de procedimentos 

com vistas a levar o leitor a crer naquilo que o texto diz. 

A terceira característica da argumentação é a das premissas verossímeis, ou seja, 

aquelas em que a confiança é presumida. Assim, ao argumentar apela-se para confiança do 

auditório. Nesta característica, fica evidenciada a necessidade do estabelecimento de um 

contrato de veridicção entre os participantes do jogo enunciativo. 

A progressão dos argumentos, ou seja, a maneira como o autor apresenta a progressão 

dos argumentos, também é considerada uma das características da argumentação. Reboul 

(1998) apresenta os argumentos não como uma seqüência linear, mas como fusos de 

argumentos independentes uns dos outros e convergentes para a mesma conclusão. O 

orador/escritor é quem estabelece a ordem de apresentação dos argumentos, para isto, leva 

em conta o auditório, ou seja, as reações imaginadas do auditório é que guiam a disposição 

dos argumentos no texto. 

A última característica da argumentação é a conclusão. Reboul (1998) afirma que as 

conclusões não expressam verdades sobre o mundo, mas são controversas. O orador/escritor 
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não deve impor sua conclusão como única verdade, mas deve sempre se colocar aberto ao 

debate, pois o auditório pode manifestar-se favorável ou não. De uma forma ou de outra, 

adverte o autor, o auditório estará comprometido. “Esse comprometimento revela o caráter 

ativo dos interlocutores: seres que pensam, agem, sentem, revelam-se” (Reboul, 1998, p. 

97). 

Acrescente-se a posição de Koch (1996, p. 23) para quem a argumentação é “a 

atividade estruturante de todo e qualquer discurso”. A autora aponta na orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem um texto “o fator básico da coesão e da 

coerência textual”. Ao fazer esta afirmação reconhece o papel fundamental da 

argumentatividade na interação social e reconhece o discurso como atuação do eu sobre o 

outro. 

Ainda segundo Koch (1996), para entendermos essa atividade estruturante de um 

enunciado, tendo em vista a enunciação, podemos perseguir dois tipos de relações: a) as 

relações lógicas e semânticas (de conjunção, disjunção, equivalência, implicação, 

bicondicionalidade); b) as relações paralógicas, discursivas e pragmáticas (propósitos do 

falante, sua atitude perante o discurso que produz, aos pressupostos, ao jogo de imagens 

recíprocas e todos os fatores implícitos que deixam marca lingüísticas do modo como foi 

produzido). 

São as relações discursivas ou pragmáticas (aquelas dependentes dos propósitos do 

falante e dos efeitos que visa produzir) que nos permitem situar a argumentação como um 

grande cenário construído pelo autor onde atuam várias vozes. O querer-dizer do autor é 

construído nesse jogo cênico onde vozes alheias servem de sustentação aos argumentos 

apresentados em favor da sua tese ou como refutação de pontos de vista aos quais quer se 

contrapor. 

 

3.2 Vozes: atores da cena argumentativa 

 

Inicialmente, é necessário estabelecer um parâmetro importante no tratamento dos 

aspectos aqui elucidados. Há, entre a conversação e a escrita uma diferença básica: na 

conversação, o diálogo se estabelece face-a-face, com reações de parte a parte entre falante e 

ouvinte. O texto é produzido simultaneamente por intervenção dos interlocutores que têm 
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seus papéis redefinidos a todo instante, de modo que podem ser dadas, em tempo hábil, 

explicações necessárias para que a compreensão se estabeleça. Na escrita, a produção é um 

ato solitário vivificado apenas por um jogo de representações que o escritor faz do mundo, 

do seu público leitor e dele mesmo. Neste caso, o escritor precisa ter maior clareza e 

coerência para que o leitor possa compreendê-lo e aderir à sua causa. O escritor precisa, 

então, ser competente no emprego de procedimentos argumentativos que rendam ao seu 

texto maior força persuasiva.  

É exatamente nesse jogo de representações, onde o leitor precisa ser persuadido que o 

autor põe em cena outras vozes (mostradas ou não).  Estas vozes representam papéis sociais, 

indicam posições ideológicas, enfim, atuam na cena argumentativa para levar a efeito a 

persuasão do leitor.  O estudo das vozes como atores da cena argumentativa vem ganhando 

força nos últimos anos com trabalhos sobre polifonia e heterogeneidades, dentre os quais 

destacamos os de Authier-Revuz (1998), Maingueneau (2001), Cunha (2002).  A partir da 

idéia da linguagem como um grande e aberto diálogo e do discurso como um fio tecido por 

muitas vozes é que se pode evidenciar o papel, o conflito e a tensão dessas vozes no interior 

dos textos. 

Pinto (1999) afirma que o conceito de polifonia que foi defendido pelas idéias de 

Bakhtin, já se encontrava na primeira parte da technné-retoriké, denominada invenção. Esse 

procedimento consistia em usar os argumentos em um determinado discurso copiados dos 

discursos anteriores. Os argumentos que funcionavam bem aos propósitos do orador, eram 

listados e classificados quanto ao tipo de público a que deveriam ser aplicados e ficavam a 

disposição dos interessados:  

A idéia de dialogismo está embutida na estrutura esquemática de um discurso 

conforme exige a segunda parte da técnica retórica que se denomina disposição, e 

que requer uma probatio constituída de duas subpartes, a confirmação 

(apresentação dos argumentos a favor da tese defendida), seguida de uma 

refutação (a contra-argumentação do orador às teses do adversário). (Pinto, 1999, 

p. 14). 

Embora tenhamos que ressaltar que Bakhtin colocou o dialogismo como princípio 

fundamental da linguagem e não como técnica ou parte de uma estrutura, podemos 

concordar que esta sabedoria vem dos antigos: não há como persuadir sem argumentar. Para 

argumentar é preciso sustentar. Para tanto, usamos no ato de realização da linguagem a 

palavra do outro, para assegurar nossos argumentos colocando-a a nosso favor, para dar um 
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caráter de verdade ao enunciado ou para polemizar, para refutar idéias que sejam contrárias 

à tese que defendemos. Assim há uma relação estreita entre argumentação e palavra alheia 

que não pode ser relegada na interpretação de textos opinativo-argumentativos sob o risco 

da realização de uma compreensão passiva ou ingênua dos mesmos.  

Para Osakabe (1979, p. 97) o ato de argumentar se funda em três atos distintos que 

guardam entre si uma relação implicativa: a) o ato de promoção, como aquele que promove 

o ouvinte (ele refere-se exclusivamente a discursos políticos proferidos) para um lugar de 

decisão na estrutura política: b) o ato de envolvimento como aquele que procura envolver de 

tal forma o ouvinte que anule qualquer possibilidade de crítica; c) e o terceiro ato que é o de 

engajamento, cuja tarefa seria engajar o ouvinte numa mesma posição ou mesma tarefa 

política. Estes três atos são complementares na medida em que um só se revela incompleto 

para obtenção de um efeito de sentido pretendido. Condição necessária para que se possa 

estudar como esses três atos organizam argumentativamente o discurso político é não 

esquecer que há da parte do locutor um jogo de imagens sobre seu ouvinte, o que determina 

sobremaneira os efeitos de sentido que se quer produzir.  

Transpondo esses estudos para análise da organização argumentativa dos artigos de 

opinião, observamos aspectos parecidos, principalmente no que se refere aos atos de 

envolvimento (quando o autor tenta se antecipar às possíveis críticas e objeções do leitor) e 

de engajamento (quando se persegue a adesão ao ponto de vista defendido, o que supõe, de 

certo modo, uma mudança de comportamento frente ao tema tratado).  A partir desse 

enquadramento da organização argumentativa do texto de opinião, conforme aquela 

apresentada por Osakabe (1979) para os discursos políticos, queremos defender, neste 

trabalho que a inscrição das vozes no fio condutor do texto de opinião, é um mecanismo 

legítimo, posto que não o único, de que o autor lança mão para organizá-lo 

argumentativamente, visando sobretudo ao envolvimento e o engajamento do leitor, atos 

que só poderão ser tidos como realizados plenamente  ou satisfatoriamente se houver, por 

parte desse leitor a adesão ao ponto de vista defendido.  

As relações argumentativas que se estabelecem entre os participantes do ato 

comunicativo é de capital importância para o sucesso da argumentação como realização da 

linguagem. Elas surgem de um jogo de imagens: que o autor tem do seu leitor; que o leitor 

tem do autor e a imagem que ambos tem do referente ou do assunto tratado no texto. É 

preciso, porém, que entre ambos exista um contrato de verdade, de confiança mútua para 



 48

que a interação verbal possa ocorrer efetivamente e não seja apenas uma simulação. Barros 

(1997) assim explica as relações argumentativas entre o que ela chama de enunciador e 

enunciatário (para nós autor e leitor). O enunciador é o destinador-manipulador. Ele 

estabelece os valores do discurso que são capazes de levar o enunciatário a “crer e a fazer”, 

ou seja, o enunciador exerce um fazer persuasivo sobre o enunciatário. A este último cabe 

um “fazer interpretativo e a ação subseqüente. Ambos, o fazer persuasivo quanto o fazer 

interpretativo se realizam no e pelo discurso” (Barros, 1997, p. 62).  

As vozes outras que polemizam e mostram num mesmo discurso a combinação de 

pontos de vista diferentes são, no cenário da argumentação, parte do “querer-dizer” ou do 

“fazer-persuasivo” do enunciador e devem ser percebidas no “fazer-interpretativo” do 

enunciatário, como construção das “marcas de veridicção” que asseguram as relações 

estabelecidas entre os participantes da comunicação.  

Assim que, dentre os vários mecanismos argumentativos de que dispõe um autor para 

levar a efeito a persuasão do leitor, destacaremos os vários modos de inscrição do discurso 

de outrem e o papel que esses discursos desempenham na comprovação das teses 

desenvolvidas e na refutação dos argumentos contrários. Desta forma, mais do que 

argumentos listados e a disposição do orador na retórica antiga, atribuímos às vozes 

articuladas e inscritas no texto o papel de atores (posições de sujeitos sociais) que se 

articulam (dialogam) na perseguição de um fim (construção do sentido). A cena 

argumentativa realiza-se na imprevisibilidade da linguagem, por isso não há atores pré-

determinados nem falas ensaiadas, ou, podem apenas ocorrer em textos muito formais. Não 

há, também, regras inflexíveis para se colocar as vozes na cena do texto. O contexto 

extralingüístico, o momento histórico dão luz a uns modos de inscrição de algumas vozes, 

mas não modulam, pois as cenas nunca são iguais. E ainda que repetidas, há sempre 

singularidades do momento, do tempo que interferem na linguagem, destacando certos 

modos e não outros de pôr em cena as vozes que dialogam na busca da completude do texto. 
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4   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Perfil dos sujeitos dos sujeitos 

 

Como já explicitamos na parte introdutória da dissertação, tomamos como sujeitos 

desta pesquisa os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, do turno vespertino, da Escola 

Pastor Amaro de Sena, pertencente à rede pública estadual e localizada no município de 

Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Com o objetivo de apresentarmos um 

perfil destes alunos-sujeito, realizamos um questionário sócio-econômico-cultural. 

São alunos provenientes de famílias de classe média baixa, com renda mensal 

variando de um a quatro salários mínimos, cujos pais apresentam escolaridade entre o 

ensino fundamental e o médio. Dentre as profissões exercidas pelos pais, as mais citadas 

foram: operador de máquina, vigilante e pedreiro. As mães concentram suas atividades mais 

em casa, caracterizando-se como trabalhadoras do lar.  Dentre as que trabalham fora, 

podemos citar como profissões mais comuns: empregada doméstica, cozinheira e costureira. 

Dos materiais disponíveis para leitura praticada em casa, foram citados revistas, livros 

didáticos adquiridos na escola e a Bíblia, visto que um número significativo de famílias da 

comunidade é evangélico.  A escola, única instituição pública no bairro a oferecer o ensino 

fundamental e médio, é também o único lugar de referência dos jovens para o lazer, esporte 

e atividades culturais. Localizada num bairro popular (Caetés II), tem sofrido como toda 

escola da rede pública estadual as conseqüências de políticas públicas  que,  ineficazes na 

garantia de uma educação de qualidade,  apresentam  como principal indicativo  inovador a 

promoção automática dos alunos. A Biblioteca recém inaugurada e ainda pobre em acervo é 

apontada pelos próprios alunos como um dos avanços positivos da escola para melhoria da 

relação deles com a leitura.  

Com idades que variam dos catorze aos dezessete anos, estes alunos concentram como 

nível de interesse maior a realização de outros cursos para qualificação profissional. Na 

linha dos desejos e das expectativas, estão a busca da estabilidade financeira, a obtenção de 

uma profissão, o emprego e a busca da felicidade.  
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Estes são os atores e o cenário que deram vida e estabeleceram um elo objetivo e 

verdadeiro entre as teorias que fundamentam um  novo ensino da língua materna e a prática 

efetiva da sala de aula 

 

4.2 Constituição do Corpus  

 

O corpus foi constituído por artigos de opinião coletados dos principais jornais 

locais disponibilizados na escola e por atividades de interpretação realizadas pelos alunos-

sujeito durante as aulas de leitura. 

 

4.2.1 Da organização das atividades 

 

Os textos selecionados, juntamente com as respectivas atividades de interpretação por 

nós elaboradas, foram organizados para atender a três momentos distintos: o texto A, serviu 

para uma primeira coleta de dados, fornecendo-nos o que chamamos de situação inicial de 

leitura; os textos B, C, D, E, F, G, H e I serviram para as atividades da intervenção 

pedagógica realizada entre os meses de maio a setembro de 2004; e, finalmente, o texto J 

que serviu para uma segunda coleta de dados, nos forneceu o que chamamos de situação 

atual de leitura. 

 

4.2.2 Critérios para seleção dos textos 

 

Lidar com o estudo da linguagem, hoje mais do que nunca, é superar o tratamento 

meramente lingüístico ou informacional que o enunciado possa apresentar. Bakhtin  (1997, 

p. 282 ) adverte que “ ignorar a natureza do enunciado e as particularidades do gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do  estudo lingüístico leva ao 

formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo entre a 

língua e a vida”. Pinheiro (2002, p. 265) reforça ainda mais a necessidade de trabalharmos 

com gêneros discursivos quando afirma que “as convenções genéricas são significados que 

os indivíduos utilizam e recriam para ler o texto a partir de papéis pré-determinados 



 51

historicamente”, ou seja, há uma expectativa do modelo do gênero discursivo empregado 

em detreminada época, em determinado contexto que orienta tanto o produtor como o 

receptor do texto. 

Além disto, os textos devem apresentar conteúdos significativos, ou seja, devem fazer 

parte da “área de interesse” do grupo que se quer avaliar, “fazendo sentido dentro da vida 

pessoal do aluno, da sua comunidade, da sua cultura, partindo sempre de assuntos mais 

imediatos e caminhando em direção a horizontes mais alargados de uma abrangência 

universalizante, à medida que o aluno vai galgando as séries da escolarização” (Silveira 

1997, p. 624).  

Assim, pretendendo trabalhar a leitura e compreensão de textos: (1) a partir da 

definição de gênero discursivo como instância que determina a forma e o conteúdo sob os 

quais o enunciado se manifesta; (2) a partir do estudo da heterogeneidade mostrada como 

um referencial fundamental para ampliação da compreensão leitora; (3) a partir de temas 

significativos e que pudessem ser discutidos com os sujeitos implicados na pesquisa, 

selecionamos o texto de acordo com os seguintes critérios: 

A) O gênero discursivo 

No artigo de opinião o autor busca não somente enumerar dados ou relatar fatos, mas, 

sobretudo, tenta se apropriar dos dados e relatos apresentados para expor e defender um 

ponto de vista. O que caracteriza principalmente o texto de opinião é o esforço do autor em 

convencer o leitor de que o ponto de vista defendido é justo e verdadeiro. É, portanto, um 

texto estruturado dentro de uma visível força persuasiva e argumentativa. 

Selecionamos textos assinados, escritos por críticos, comentaristas, articulistas, enfim 

por pessoas das  diversas áreas de atuação na sociedade, por considerarmos importante o 

fato de oferecermos uma maior diversidade de pontos de vista com os quais os alunos 

possam entrar em contato, ou seja, consideramos a importância de mostrarmos ao aluno a 

pluralidade de opiniões sobre fatos e assuntos da sociedade, na perspectiva de que percebam 

que nossa opinião não nasce do nada. É fruto do diálogo, do debate, da leitura e do 

conhecimento do que já foi dito sobre o tema. 

B) O tema ou objeto do discurso 

Os textos tratam de assuntos que evocam contextos conhecidos pelos alunos, não 

oferecendo assim, dificuldade de compreensão. Para Bakhtin/Voloshinov (2002, p.128 -129) 
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os elementos não verbais da situação são tão importantes quanto as formas lingüísticas que 

entram na composição do enunciado, porque a língua não está fechada em fronteiras com o 

mundo. A ideologia, o social, a história compõem o significado do enunciado. Portanto, “Se 

perdêssemos de vista os elementos da situação, estaríamos tão pouco aptos a compreender a 

enunciação como se perdêssemos suas palavras mais importantes”, afirmam os autores. 

 O momento histórico ou o “horizonte social” vivido e compartilhado pelos 

interlocutores do ato comunicativo determina a importância e o significado do enunciado. 

Como afirma Pinheiro (2002, p. 69) “a situacionalidade faz a história, e nessa perspectiva, 

articula experiências coletivas, desenhando assim a linguagem, a forma e o conteúdo de 

textos específicos”. 

Portanto, buscamos textos cujos temas não fossem apenas de ordem social, mas que 

pudessem ser discutidos pelos alunos, procurando observar: se o tipo de assunto interessa à 

faixa etária e a vivência cultural dos sujeitos implicados; se há condições de discutibilidade 

desses temas, ou seja, se os sujeitos alcançam as relações estabelecidas, os argumentos 

apresentados nos textos e se têm condições de se posicionarem sobre os mesmos. 

C) A heterogeneidade marcada 

 

Opinar requer poder de argumentação. Argumentar transforma-se, no artigo de 

opinião, num palco onde desfilam muitas vozes articuladas pelo autor, no intuito de 

defender, sustentar sua tese ou, já de antemão, refutar outras opiniões que sejam contrárias. 

Como nossa pesquisa envolve apenas o tratamento da heterogeneidade mostrada, buscamos 

selecionar textos em que as vozes estivessem bem marcadas. 

 

4.2.3 Critérios para elaboração das atividades de interpretação 

 

Não é objetivo nosso apresentar atividades de interpretação de texto com único  

interesse de medir a aprendizagem e apresentar resultados rotulados como certo ou errado. 

Também não é objetivo dessa pesquisa basear-se em dados apenas quantitativos para 

demonstrar eficácia de uma teoria. O que nos preocupa, e está implícito nesta pesquisa é 

entender o processo, é avaliar o percurso pelo qual o aluno seguiu para chegar a este ou 



 53

àquele resultado, e a partir daí, apresentar hipóteses sobre alguns fatores que estão atuando 

no sucesso ou fracasso da aprendizagem. 

De acordo com Marcuschi (2001, p.142) uma estratégia avaliativa coerente é aquela 

que busca “ampliar e melhorar a qualidade da aprendizagem, orientando-se pelo processo e 

não pelo produto”. Nesse sentido, não rotulamos as respostas dadas pelos alunos em certa 

ou errada, nem estabelecemos apenas uma determinada reposta tida como aceitável. 

Seguimos um parâmetro que remete à abertura em relação à interpretação de texto, 

entendendo este último como um processo aberto a uma pluralidade de sentidos, porém 

guiado por coerções que legitimam uns e reprovam outros. Consideramos, então, as 

respostas como adequadas ou não, tendo em vista que a compreensão leitora é uma 

competência que pode e deve ser aprimorada, através de um ensino coerente e sistemático 

de habilidades discursivas como aquelas que perseguem a significação e não a identificação 

das formas da língua. 

 

4.2.4. Objetivos perseguidos na avaliação da interpretação dos textos 

 

Quanto aos objetivos, procuramos hierarquizá-los de modo a avaliar dois aspectos, 

descritos na tabela abaixo: 

 

Tabela 1- descrição dos objetivos 

HABILIDADE ITENS / OBJETIVOS 

   
1. Conhecer o funcionamento dialógico 
do artigo de opinião 

 
1.1 – depreender o tema; 
1.2 – compreender a opinião do autor; 
1.3 –identificar argumentos apresentados pelo autor; 
1.4 – identificar e compreender vozes outras 
empregadas pelo autor para justificar e sustentar a 
tese defendida ou para refutar opiniões contrárias. 

 
2. Refletir sobre o tema e analisar 
criticamente o texto. 

 
2.1 – Posicionar-se de modo consciente e 
responsável sobre o tema tratado. 
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O primeiro aspecto diz respeito à habilidade do aluno-leitor em perceber o 

funcionamento dialógico do artigo de opinião, o que não implica apenas em conhecer o 

tema e a tese defendida, mas em identificar e interpretar as várias vozes empregadas pelo 

autor na defesa e sustentação do seu ponto de vista.  

O outro aspecto avaliado diz respeito às habilidades intelectuais de reflexão e 

análise crítica do texto, considerando que o padrão ideal de avaliação em leitura está aberto 

à pluralidade, ou seja, à possibilidade de sujeito-leitor interagir com o texto, completando as 

lacunas existentes com o seu conhecimento de mundo. E supondo também que toda 

compreensão ativa supõe uma atitude responsiva, uma apreciação sobre o já-dito.          
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5  COMPREENSÃO DA HETEROGENEIDADE MARCADA: ANÁLISE 

DO CORPUS 

 

Neste capítulo, como o título bem anuncia, procedemos à análise e interpretação do 

corpus. Para atingir com clareza este propósito, o organizamos em três etapas, a saber: a) a 

primeira  chamamos de situação inicial de leitura. Resultado de uma primeira coleta de 

dados, esta etapa nos revelou em que patamar de leitura os alunos-sujeitos se encontravam 

no início da pesquisa, que compreensão tinham da heterogeneidade marcada nos textos de 

opinião, se percebiam o ponto de vista defendido pelo autor e se demonstravam posição 

crítica diante do tema tratado. 

Na segunda etapa, realizamos o que chamamos de intervenção pedagógica, 

apresentando uma prática alternativa de ensino da leitura, tomando como foco principal o 

estudo da heterogeneidade mostrada articulada ao estudo do gênero artigo de opinião. Os 

dados resultantes desta etapa da pesquisa revelam dificuldades, dúvidas e reflexões dos 

alunos e do professor mostrando como se deu o processo de construção desse conhecimento. 

Finalmente a terceira etapa, que denominamos de situação atual de leitura, foi 

realizada a partir de uma última coleta de dados cujo objetivo era verificarmos se ocorreram 

mudanças significativas na compreensão leitora dos alunos após a intervenção pedagógica e 

que reflexões tais resultados podem suscitar em torno da questão do ensino da leitura. 

 

 

5.1. Situação inicial de leitura  

 

5.1.1 Descrição da atividade 

 

Foi proposto aos alunos a leitura individual de um artigo de opinião “O Brasil e a 

metáfora do beco”, publicado no Diário de Pernambuco, em 23/04/04, seguido de uma  

atividade de interpretação.  43 alunos se dispuseram e participaram efetivamente da 

atividade, após terem sido devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa. A 
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atividade foi aplicada pela professora da turma e responsável por esta pesquisa, numa 

situação normal de aula. 

Inicialmente, apresentaremos uma tabela com os percentuais do nível de adequação ou 

inadequação das respostas e logo após passaremos à análise destes resultados. 

 

 

Tabela 2 – Resultados – Leitura inicial 

 

Identificação do 

Tema (questão 1) 

Identificação da tese 

(questão 2) 

Relação argumento 

Discurso reportado 

(questão 4) 

Valor discursivo 

recursos tipográficos 

(questão 6) 

Posicionamento 

crítico do leitor 

(questão 9) 

 

Adequado Inadequado Adequado Inadequado. Adequado Inadequado Adeq. Inadeq. Adeq. Inadeq. 

 

 

41,87% 

 

58,13 % 

 

13,95 % 

 

88,03% 

 

4,6 % 

 

95,4% 

 

20,9 % 

 

79,1% 

 

16,21% 

 

72,19% 

 

 

 

5.1.2 Análise dos dados 

 

Propondo como foco principal dessa análise a relação da compreensão do ponto de 

vista do autor do texto e a correta apreensão da heterogeneidade mostrada como recursos 

estratégicos de sustentação da argumentação, decidimos dividir a análise por blocos, tendo 

em vista a elaboração dos itens e os objetivos almejados, descritos na tabela 1. Assim, no 

item 5.1.2.1 analisaremos o dueto tema/objeto do discurso e opinião/ tese defendida no 

texto; no item 5.1.2.2 trataremos de conhecimentos referentes ao funcionamento dialógico 

do texto, explorando questões como discurso relatado, citação em discurso direto, emprego 
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de aspas e itálico etc; finalmente no item 5.1.2.3 analisaremos a capacidade de 

posicionamento crítico como a atitude ativa e responsiva gerada na compreensão do 

enunciado. 

  

5.1.2.1 Identificação do tema e da tese 

 

A correta depreensão do tema de um enunciado é um forte indicativo de que o leitor o 

interpretou de forma adequada, compreendendo-o como um todo. Só se chega ao tema, ao 

todo do enunciado pelo estudo da significação dos elementos (expressos e subtendidos) no 

texto, ou seja, é preciso sair da superfície textual e construir relações globais a partir da 

interpretação desses elementos. 

O texto proposto para leitura e interpretação trata da temática das drogas, “tomando 

conta”, “corroendo” o Brasil por dentro, destruindo valores. O autor, já na inscrição do 

título “O Brasil e a metáfora do beco”, antecipa de certa forma sua posição propondo que a 

situação do Brasil compara-se a um “beco sem saída”. Na defesa desta opinião vai 

construindo o texto com estratégias argumentativas onde o que procura é evidenciar a 

estreita relação “drogas–beco”. A confirmação vem no final com a citação dos versos de 

Manuel Bandeira: 

“Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? – o que eu vejo é o 

beco”. 

A pergunta proposta para o item que passamos a analisar foi: qual o tema tratado no 

texto? Pois bem, do total de alunos pesquisados, apenas 41,87% conseguiram identificar “as 

drogas” como tema exaustivamente tratado no texto. Destes alunos, alguns se apoiaram no 

título, copiando-o, mas a partir dele ampliaram a resposta com palavras significativas para 

recuperação do sentido global, o que nos fez considerar suas respostas como adequadas à 

questão. Vejamos alguns exemplos, que para fins de demonstração serão apresentados com 

o designativo A4, que significa aluno 4, A22, que significa  aluno 22 e assim por diante. A 

numeração dos dados nesta primeira atividade foi feita aleatoriamente e depois seguida 

criteriosamente nas atividades seguintes. 
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AB4  B “O Brasil e a metáfora do beco, sobre as drogas a violência, etc com o jovem”. 

AB22B “O Brasil e a metáfora do beco e tratado sobre as favelas e a violência”. 

 

Dos outros alunos, 44,18% apoiando-se apenas no material lingüístico copiaram o 

título numa postura declaradamente passiva e os demais 14,5% responderam de forma 

errada e incompleta. Maingueneau (2001, p. 20) afirma que “compreender um enunciado 

não é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar muitos saberes 

diversos, fazer hipóteses, raciocinar construindo um contexto que não é dado 

preestabelecido e estável”. Isto nos possibilita afirmar que cerca de 58,13% dos alunos 

pesquisados demonstrou uma tendência à passividade, à cópia de trechos do texto, um apego 

às formas lingüísticas encontradas na superfície textual. Esses alunos não mobilizaram 

outros “saberes diversos”, enfim não alcançaram a completude do enunciado. 

A questão 2 (que opinião o autor defende no texto?) que tinha como objetivo  

verificar a compreensão dos alunos sobre a opinião ou tese defendida pelo autor, revelou um 

número maior de respostas inadequadas (88,03%).  Novamente observamos uma tendência à 

copia de trechos do texto, destacando exemplos utilizados pelo autor como argumentos ou 

estratégias de sustentação dos argumentos como se fosse a própria tese, conforme 

demonstramos a seguir: 

 

A1 “isso não se faz nem com cachorro”. 

A6 “Que a vida deixou de ser respeitada e que acontecem milhares de homicídios fúteis 

diariamente e que esquecem os valores das pessoas”. 

 

O autor, segundo Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 93), serve-se da língua, não para 

repeti-la, mas para atender a uma necessidade enunciativa concreta e socialmente 

determinada. Neste sentido, o que importa na interpretação não é a identificação das formas 

lingüísticas utilizadas, mas o reconhecimento do “caráter de novidade” dado à língua. Aí 

está o ponto de vista de quem escreveu o texto. 

Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 123) também afirmam que “o discurso escrito é de certa 

maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a 
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alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio 

etc”. Nesta perspectiva, a leitura só será significativa se recuperar o ponto de vista, o tom, a 

avaliação de quem produziu o texto e, como todo discurso é construído por outras vozes, só 

se chegará à opinião do autor identificando e interpretando essas vozes presentes no texto. 

De acordo com essa abordagem, podemos verificar que apenas uma minoria dos 

alunos (13,95%) conseguiu recuperar total ou parcialmente a opinião do autor, como 

demonstram alguns exemplos abaixo: 

 

A4   “A vida não tem mais valor como antes. O Brasil está num beco”. 

A14   “ Ele defende que há mais dinheiro para tráfico do que para o bem”. 

A35B  B“ De que a cada dia o Brasil fica mais violento e que só as drogas vão para frente e o 

Brasil pra trás”. 

       

5.1.2.2  Identificação e interpretação das vozes   

 

As questões 4, 5, 6, 7 e 8 foram elaboradas tendo como objetivo verificar até que 

ponto os alunos concluintes do ensino fundamental percebem o funcionamento dialógico do 

texto e como este conhecimento está diretamente ligado a depreensão do tema e ao 

reconhecimento do ponto de vista do autor, como já explicitamos anteriormente. Este é o 

foco principal do nosso trabalho: através do conhecimento do funcionamento dialógico do 

texto, o leitor poderá chegar a níveis mais profundos de leitura podendo, portanto, 

identificar o tema e compreender a opinião expressa no texto. Para tanto exploramos o 

discurso relatado (questão 4); a citação em DD, (questão 5), uso de aspas e dois-pontos 

(questões 6 e 7) e o emprego do itálico (questão 8). 

No texto em estudo, o autor inicia fazendo uma afirmação: no Brasil a vida deixou de 

ser um bem respeitado. Para sustentar essa afirmação, o autor emprega o discurso relatado. 

Relata a cena da morte do Maurinho (traficante da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro) e o 

fato de o corpo dele ter sido carregado por policiais em um carro de mão. Faz também um 

relato do que a imprensa vinha comentando sobre este e outros fatos, envolvendo tráfico de 
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drogas e violência. Ao final do relato da imprensa cita em DD a declaração de um amigo de 

Maurinho que assistiu à cena: “isso não se faz nem com cachorro”. 

Os alunos, na sua grande maioria, não conseguiram relacionar o discurso relatado 

empregado com o esforço estratégico do autor em justificar sua asserção inicial de que a 

vida não tem mais valor, nem tampouco conseguiram perceber na citação em DD da voz do 

amigo de Maurinho como uma estratégia do autor para conferir um caráter de verdade, de 

autenticidade às suas afirmações; os alunos sequer conseguiram perceber o uso dos dois-

pontos associados às aspas como um recurso empregado para indicação do discurso direto. 

Estas observações demonstram que os alunos não se dão conta da “palavra alheia”, do 

“discurso do outro” como aspectos constitutivos do modo de dizer do autor e, portanto, de 

fundamental importância na construção do sentido do texto. Quando perguntados, na 

questão 4  em que argumento o autor se baseou no segundo e terceiros parágrafos para 

fazer o relato da imprensa, os alunos (95,4%) repetiram ou copiaram o relato feito sem 

fazer relação com  a opinião apresentada no início do texto. Estas respostas revelam uma 

tendência em localizar e reter informações sem refletir sobre elas, como mostram os 

exemplos abaixo: 

 

B BA5 “dentro desse contexto os principais jornais publicaram dias atrás, um fato 

estarrecedor.  A imprensa chamou a atenção para o fato de que cena igual talvez só 

tenha precedente”.  

A9 “na violência que se viu na Rocinha está parecendo com os antigos campos de 

concentração nazista”. 

 

Estes exemplos são representativos de 95,4% das respostas dadas à questão. Apenas 

duas respostas (4,6%) foram consideradas adequadas, como veremos a seguir: 

 

A15  “De que todo mundo merece respeito, até mesmo depois de morto”. 

A3B  B“baseados nas violências das favelas e que as pessoas não são tratadas como humanos 

e sim como animais”. 
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De acordo com Maingueneau (2001, p. 141), mesmo quando o DD relata falas 

consideradas realmente proferidas, trata-se apenas de uma encenação visando criar um 

efeito de autenticidade. É como se o autor dissesse: “eis as palavras que foram ditas”, para 

com isso persuadir o leitor. A partir desta interpretação do emprego do DD, a questão 5 foi 

assim elaborada: no final do terceiro parágrafo o autor apresenta a voz de um amigo do 

jovem assassinado. Que efeito produz no leitor a citação das palavras diretamente no 

texto?  

Em relação a esta questão, o que nos chamou a atenção nas respostas dadas foi a 

ausência de relação entre a citação em DD e a estratégia do autor em criar um efeito de 

autenticidade em relação ao relato feito. 88,03% dos alunos se posicionaram desta maneira, 

dos quais apresentamos como representativos os exemplos abaixo: 

A15 “produz um sentimento de revolta” 

A19  “de revolta, tristeza e desesperança” 

A32  “são cenas de argumento muito feias feita no mundo como o próprio escritor diz isso 

não se faz nem com cachorro. Isso quer dizer que nós somos humanos e não 

cachorro”. 

BA35 B “um efeito de sentimento, dor, pena quando ele diz, isso não se faz nem com um   

cachorro”. 

 

Consideramos as respostas mais adequadas à questão 5 as respostas que se seguem: 

A3  “um efeito de que nas favelas as pessoas não são tratadas como devem ser”. 

A40 “um efeito que realmente é verdade que ele confirma”. 

A4  “Produz um efeito de verdade e ao mesmo tempo um exagero nos causa um pouco de 

revolta”. 

A26  “ Produz um efeito de destaque, por ser uma voz alheia”. 

 

Ao que nos parece estes alunos (A3, A40, A4, A26 ) conseguiram perceber ainda que 

parcialmente na citação da voz alheia, a intenção da confirmação das palavras do autor; os 

outros (A15, A19, A32, A35 )  se desviaram  do que consideramos uma resposta mais 



 62

adequada à questão, quando revelam o sentimento de revolta, de tristeza e angústia que 

sentimos quando nos deparamos com esse tipo de relato.  Apesar de aceitável dentro do 

contexto da leitura realizada, percebemos que a recorrência dessas respostas se deu pelo fato 

de os alunos não conhecerem a palavra “efeito” em atividades de leitura. Para eles não 

existe o efeito provocado no leitor, seja através de uma teoria que defenda a 

intencionalidade do autor, seja por outra que defende a interdiscursividade. Só o texto como 

produto acabado. Não existem relações a serem estudadas nem tampouco efeitos a serem 

percebidos. 

Possenti (2001, p. 37) afirma que o sentido não é alguma coisa que já temos em mente 

e que caberia à língua por para fora, mas “o sentido é um efeito do que dizemos”. Está 

associado à enunciação e não existe fora dela. Então, quando o aluno responde que as 

palavras do amigo de Maurinho, usadas em citação direta pelo autor, causa um efeito de 

sentimento, dor, pena etc, não podemos discordar dele, mas podemos afirmar que ele não 

percebeu a estratégia persuasiva do autor ao citar diretamente tais palavras no texto. O aluno 

não percebeu o sentido da citação em DD, que no caso, produz um efeito de autenticidade 

para sustentar o ponto de vista do autor, porque está acostumado a lidar com um ensino de 

língua ligado às palavras norma e regra e não às palavras efeito ou sentido. 

Observamos também que a grande maioria dos alunos não consegue avaliar o valor 

discursivo de recursos tipográficos como aspas e itálico. Palavras aspeadas nas frases: pais e 

filhos buscam “saída” nas drogas e eles terão “tudo” desde que se envolvam com o tráfico, 

foram simplesmente ignoradas. Apenas 20,9% dos alunos conseguiram identificar o fato de 

haver contradição entre o sentido real da palavra e o sentido expresso no texto quando 

perguntados na quetão 6: por que as palavras “saída” e “tudo” foram empregadas entre 

aspas? Eis algumas respostas das que consideramos mais adequadas: 

A9  “ Porque essas palavras tem outros significados”. 

A14  “ Porque na verdade elas não encontrarão saída alguma e nem terão tudo”. 

A4   “ Por que estão em sentido figurado. Porque eles não terão saída e nem tudo”. 

A15  “Foram empregadas entre aspas por que é uma voz alheia”. 

A33  “ Porque foram outras pessoas que as dissera e tem também outro sentido”. 
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Faltou a maioria dos alunos (cerca de 79% dos pesquisados) o conhecimento 

necessário para perceber com clareza, que o emprego das aspas em “saída” e “tudo” indicam 

uma certa reserva do autor sobre o sentido dessas palavras no texto, revelando uma “não-

coincidência” de sua fala com o discurso que as legitimam. A interpretação dessas palavras 

é importante porque funcionam como demarcadoras da opinião do autor. 

Em relação ao emprego do itálico, chamamos a atenção sobre a palavra beco diversas 

vezes evocada no texto, e com exceção do título, sempre em itálico. Os alunos, de um modo 

geral, sequer conseguiram perceber que essa palavra-chave para a interpretação do texto era 

merecedora de destaque por ser o foco central sobre o qual o autor se debruçou. Isso 

demonstraria uma recuperação parcial do significado da palavra no texto, uma vez que, a 

recuperação total deveria incidir sobre o fato de a palavra representar o eco de um outro 

discurso, dos versos de Manuel Bandeira, que o autor cita no final do texto. 

A compreensão está não só em saber o que o autor disse sobre o objeto da sua 

enunciação, mas como ele disse, ou seja, que estratégias, que recursos usou para dizer o que 

disse, da maneira que disse. Não é fácil para o falante (no nosso caso o autor) tomar a 

linguagem e torná-la uma propriedade intencional, pois ela não é um meio neutro. “Dominá-

la, submetê-la às próprias intenções e acentos é um processo difícil e complexo” (Bakhtin, 

2002, p. 100). 

Assim quando o autor toma a palavra “semi-alheia” e a povoa com as suas intenções e 

acentos próprios ele está construindo seu discurso sobre um já-dito, mas de forma autêntica 

e não-repetível. No texto em questão, as palavras “saída” e “tudo” são semi-alheias, 

pertencentes à língua abstrata, mas no tom avaliativo em que foram empregadas no texto, 

são únicas e irrepetíveis. Sobre este aspecto Maingueneau (2001) adverte que quando o 

enunciador coloca palavras entre aspas, o que ele quer, na verdade, é chamar a atenção do 

co-enunciador para o emprego de tal palavra aspeada, “salientando-as, delega ao co-

enunciador a tarefa de compreender o motivo pelo qual ele está chamando a atenção e 

abrindo uma brecha em seu próprio discurso” (Maingueneau, 2001, pp. 160-161). Para 

preencher esta “brecha” ou “lacuna” é necessário o esforço interpretativo de leitor. 

Já em relação à palavra beco em itálico percebemos uma proposta de adesão do autor, 

num movimento de aproximação com a voz alheia para sobre ela afirmar sua posição. Pois 

bem, só poderemos afirmar que o leitor efetivou uma compreensão adequada do texto se ele 

for capaz de recuperar no movimento dialógico de constituição do texto essa “apropriação 
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semântica e expressiva” do autor sobre as palavras alheias. Para tanto, o leitor precisa estar 

atento aos recursos tipográficos como índices de interpretação e não como recursos 

decorativos do texto e aos modos de apreensão do discurso de outro associados a estratégias 

discursivas adotadas pelo autor, para criar efeitos de sentidos. 

 

5.1.2.3 Posicionamento crítico do aluno-leitor 

 

Na questão que trata da habilidade de refletir sobre o tema e apresentar um 

posicionamento crítico sobre o mesmo, esperávamos que os alunos comentassem com 

autonomia e criatividade o tema que é tão conhecido, às vezes até experimentado no 

cotidiano de suas vidas. Mais uma vez a sacralização do texto escrito e o reinado da forma 

lingüística em detrimento dos elementos não-verbais da situação enunciativa prevaleceram. 

Houve um apagamento do leitor enquanto sujeito/ator da cena da enunciação, pois o que 

mais se comenta na escola e na comunidade são cenas de homicídios de jovens (muitos 

deles, nossos alunos) envolvidos com drogas, são cenas de violência no lar, na escola enfim 

a cena enunciativa do texto guarda algumas semelhanças com a cena da “vida real” dos 

alunos-pesquisados. 

A questão proposta foi: dê a sua opinião sobre o tema tratado. Dos alunos que 

emitiram opinião com certo grau de autonomia, poderíamos destacar o exemplo abaixo: 

A6  “Que as drogas desvaloriza os seres humanos, humilhando-os em vida ou na sua 

própria morte. Que muitas pessoas tem a idéia que nas drogas serão felizes e ricas, mas o 

final sempre é a morte ou a cadeia e que não são somente os pobres que usam drogas mas 

sem as pessoas que não tem auto-estima para tentarem ser felizes e que no fundo nós 

precisamos saber que ninguém no mundo precisa de drogas para ser feliz só basta confiar 

em si mesmo e ser perseverante, pois, assim realmente seremos felizes, mas a droga depois 

que o efeito passa vem a depressão e nós vemos que nada passou de uma grande ilusão”. 

 

Apesar de ainda partir de algumas idéias já contidas no texto, percebe-se que o aluno 

em questão apreendeu bem o tema e tenta dar sua opinião com responsabilidade. É o que 

podemos também observar na opinião de A15  e A39: 
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 A15“As drogas leva a um único caminho que é a morte. Não adianta você procurar as 

drogas pra achar algum. Esse algum só se encontra no próprio esforço.” 

 A39“Minha opinião é que devemos sempre escolher o bem e não a vida de crime onde 

muitos percorre.” 

 

Porém, resultados assim perfazem apenas 16,21% das respostas. A grande maioria 

(72,19%) apresentou respostas inadequadas à questão: muitos se prenderam, mais uma vez, 

à opinião do autor ou a um dos argumentos por ele apresentado.  Outros deram opiniões já 

meio saturadas, pois muito difundidas na sociedade, é o que chamamos de respostas-

prontas, tais como: “vida sim, drogas não ou “diga não às drogas” ; e outros ainda, 

simplesmente deixaram a resposta em branco, negando a si mesmo o espaço da 

interlocução. 

O que percebemos em relação a essa habilidade é que quanto mais monológica for a 

visão de língua, de texto e de mundo a que os alunos são submetidos na escola, maior é a 

tendência ao apego ou adesão ingênua à voz do autor como única pertinente à situação 

enunciativa, como também maior é a repetição de frases-de-efeito, respostas prontas. Na 

atividade de leitura numa perspectiva monofônica não há espaço para voz do aluno-leitor, 

ele simplesmente se apaga, nega a si mesmo o espaço da interlocução. A compreensão 

efetivada nessas bases é passiva e exclui a priori qualquer resposta  (Bakhtin/Voloshinov, 

2002, p. 131). 

Para se conseguir uma “compreensão genuína” que já traga em si o “germe de uma 

resposta” (Bakhtin/Voloshinov, 2002, p.132) é preciso que língua, texto e mundo sejam 

tratados de forma dialógica. É no circuito da dialogicidade que o aluno aprenderá a lançar 

sua voz. No trabalho com o texto, o aluno-leitor precisa ser orientado a identificar e 

interpretar o jogo de vozes que o autor põe em cena, o que o ajudará a compreender o texto 

na sua completude, na sua exaustão, identificando aí o objeto da enunciação e o ponto de 

vista defendido. Só então poderá de modo “consciente e responsável” como quer os PCNS, 

fazer corresponder sua opinião. 
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5.1.2.4. Considerações sobre a leitura inicial dos alunos 

 

Os dados resultantes desta investigação sobre compreensão do artigo de opinião com 

alunos concluintes do Ensino Fundamental, de um modo geral, apontam para seguintes 

observações: (a) é visível a dificuldade dos alunos em abandonar uma postura de 

passividade diante do texto escrito, o que se revela através da atitude ingênua de repetição 

das informações localizadas no texto, do apego às formas lingüísticas empregadas pelo autor 

e da completa adesão à opinião (ou ao que julga ser a opinião) do autor; (b) é visível, 

também, o completo apagamento de “outras vozes” no modo de construírem o sentido do 

texto. 

Estas observações nos levam a concluir que, apesar das muitas discussões, estudos e 

propostas em torno da leitura e da formação de leitores, a escola, como que ilhada, ou alheia 

a tudo isto ainda privilegia práticas que insistem num processamento linear do texto. Tais 

práticas concentram-se na extração de conteúdos prontos, não desenvolvendo habilidades 

reflexivas que permitam ao aluno a elaboração de suas respostas e o posicionamento crítico, 

estimulando-o a copiar mais que verdadeiramente interpretar. 

Estas práticas de leitura são ancoradas numa concepção de linguagem como ato 

monológico e neutro, do texto como um todo compacto onde aparece apenas uma única voz: 

a do autor. Nela está a autoridade sobre o assunto, o sentido único que o aluno deve 

identificar e copiar. 

Num trabalho de leitura realizado sobre essas bases, perde-se o principio de alteridade 

que define o ser humano e perde-se a noção de heterogeneidade como princípio fundamental 

da linguagem, que a torna campo aberto às várias possibilidades, e finalmente, perde-se a 

diversidades de vozes que constituem o discurso. 

Sabemos, no entanto, a partir dos estudos bakhtinianos, que não há língua monológica 

e neutra, pois toda linguagem surge da realidade do homem em (se) comunicar, de sua 

vivência concreta no meio de outros homens.  Bakhtin/Voloshinov (2002, p.123) postulam: 

    A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. 
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Se o homem constitui-se na linguagem, sua existência é assim tecida num diálogo 

perene, atravessado de vozes. A heterogeneidade constitutiva do homem ganha 

materialidade no seu discurso. Na esteira do heterogêneo como constitutivo do homem e do 

seu dizer, a linguagem é plurissignificativa e ler é produzir sentidos. Sentidos que não são 

únicos, mas se validam a partir do horizonte social em que estão inseridos os participantes 

do ato verbal. 

Assim, se uma mesma leitura pode ter sentidos diferentes, estes precisam, porém estar 

aproximados pela mesma visão de época e do espaço sócio-cultural em que autor e leitor 

estão envolvidos. Nesta perspectiva, ser um bom leitor, ter competência na leitura de textos 

escritos é não perder de vista estes elementos que o ajudam a chegar a esta “aproximação de 

sentidos”. Um destes elementos é, sem dúvida, a dimensão dialógica, responsável pela 

heterogeneidade discursiva do texto. 

 

 

5.2  A intervenção 

 

5.2.1 Atividades realizadas com os alunos 

 

As atividades, planejadas de acordo com as concepções de linguagem, leitura e texto 

explicitadas anteriormente, foram realizadas nos meses de maio a setembro de 2004. 

Considerando-se o nível de aprendizagem dos alunos-sujeito, adotamos como foco principal 

de estudo a heterogeneidade marcada, deixando para níveis seguintes a abordagem de outros 

indícios da heterogeneidade constitutiva. 

Tendo como foco principal o estudo da heterogeneidade marcada como recurso 

importante para uma compreensão mais aprofundada e crítica do texto de imprensa (no 

nosso caso, do artigo de opinião), resolvemos dividir esta proposta alternativa em blocos de 

estudo, fazendo-os corresponder em nossa experiência com a escola pública, aos indicadores 

de desempenho relativos ao final do primeiro e inicio do segundo semestre letivo. 

Dividimos assim os conteúdos para o ensino da leitura do texto de opinião numa 

abordagem dialógica. 
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Tabela  3 - Descrição dos indicadores de desempenho. 

 

CONTEÚDOS INDICADORES 

 
Recursos tipográficos como 
aspas, itálico, negrito, parênteses, 
travessão, dois–pontos. 

 
Interpretar os recursos tipográficos 
empregados pelo autor no texto, levando em 
conta o contexto (restrito e amplo) que 
motivou a enunciação. 
 

 
Discurso reportado  
a)  DD, DI, DIL; 
b)  MDS 
c)  Outras formas possíveis. 

 

 
Identificar os diferentes modos de 
apresentação da “voz do outro” no texto e 
interpretar a funcionalidade dos mesmos na 
construção do sentido. 

 
Argumentação: 
Ato lingüístico fundamental 

 
Identificar a opinião (ponto de vista) do 
autor e os argumentos usados para sustentá-
la, bem como identificar as funções das 
vozes no texto argumentativo. 

 

A partir da descrição dos conteúdos e dos indicadores de desempenho, passamos à 

elaboração das atividades que seriam realizadas em sala de aula. Antes, porém, precisamos 

resolver alguns problemas de ordem prática e metodológica, tais como: 

 

1. Que tipo de leitura seria realizado nas aulas? 

 

Optamos pela leitura silenciosa, pelo contato individual do aluno com o texto como 

atividade primeira, não exatamente na ordem da seqüência das atividades da aula, mas como 

forma de abordagem privilegiada sem a qual o aluno não aprende a “tomar intimidade” com 

o texto e a construir um caminho próprio de interpretação. Outras formas de abordagem do 

texto extremamente importantes para realização desse trabalho foram a leitura em voz alta 

pelo professor complementada com comentários, destaque de aspectos a serem estudados e 

explicações adicionais ou a leitura feita aos pares com comentários de parte-a-parte. 
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2. Como atender aos interesses dos alunos na seleção dos textos? 

 

Como já esclarecemos, três critérios guiaram a escolha dos textos: o gênero discursivo, 

temas que atendessem ao interesse dos alunos e a presença da heterogeneidade marcada para 

que pudéssemos explorar exaustivamente cada aspecto descrito como conteúdo. 

Com esses critérios estabelecidos, fizemos com os alunos uma discussão onde eles 

puderam indicar os temas com os quais gostariam de trabalhar. Os mais citados foram: 

gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis (DST), preconceito, 

solidariedade, violência, pobreza, vaidade e desigualdade. A partir daí alguns textos foram 

coletados e foi constituído um acervo temático. 

 

3. Como proporcionar o contato dos alunos com o suporte dos textos selecionados? 

 

Decidimos fazer, antes mesmo do inicio do primeiro bloco de estudo, uma atividade 

que chamamos de “conhecimento do suporte” e do “lugar” dos textos que seriam estudados. 

Esta atividade previa: 

a) o manuseio de vários exemplares dos jornais aos quais a escola tem acesso (Jornal 

do Commercio e Diário de Pernambuco) para observação da organização, divisão 

em cadernos, assuntos, a arte gráfica etc; 

b) observação de recursos como manchete, lead, foto, legenda à disposição do leitor; 

c) o conhecimento da secção opinião de onde seriam retirados os textos que serviriam 

de unidade básica para o estudo que pretendíamos realizar. O destaque aqui foi para 

a frase “os artigos publicados nesta secção não refletem, necessariamente, a opinião 

do jornal”, deixando claro o fato dos artigos serem manifestações espontâneas de 

pessoas das mais diversas áreas de atuação na sociedade, sobre temas recorrentes e 

polêmicos e a importância de o jornal deixar um espaço aberto para livre circulação 

de opiniões. 
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Primeiro bloco de estudo 

 

Conteúdo trabalhado: o estudo dos recursos tipográficos (aspas, itálico, negrito, 

parênteses) como sinais que devem ser interpretados, principalmente por serem portadores 

de vozes outras. 

As atividades foram planejadas visando 

• uma reflexão sobre a importância da interpretação dos recursos tipográficos, levando 

em conta o contexto da cena da enunciação e a imprevisibilidade do emprego destes 

elementos.  

 

Procuramos chamar a atenção dos alunos sobre estes recursos através de perguntas como: 

1. Por que o autor usou determinada palavra ou expressão entre aspas/itálico? 

2. Determinada palavra ou expressão foi modificada, no texto, pelo emprego das  aspas 

/ itálico? 

3. Você concorda com o emprego das aspas / itálico / negrito em determinada palavra 

ou expressão? Por quê? 

4. Explique o emprego dos parênteses em determinado trecho do texto: 

5. As aspas usadas em tal palavra ou expressão indicam uma concordância do autor 

com o significado da palavra no texto ou demarcam um distanciamento, uma “não- 

coincidência”  de sua fala? 

6. Em que trecho do texto podemos observar que o autor usou itálico/negrito para 

realçar um termo importante na compreensão do texto ou para destacar palavra 

estrangeira? 

7. Podemos dizer que o autor usou aspas para atribuir tal palavra ou expressão a outra 

pessoa? Por quê? 
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Segundo bloco de estudo 

 

Conteúdo trabalhado: o estudo das diversas formas de apresentação no texto, da 

palavra do outro. 

As atividades planejadas para este estudo previam: 

• estudo das formas de DD, DI, DIL; 

• apresentação, através da leitura de artigos os mais variados, de formas não canônicas 

que correspondem às novas tendências na apresentação das palavras alheias; 

• o estudo dos casos da modalização em discurso  segundo; 

• reflexão sobre a funcionalidade dos vários modos de reprodução ou citação do 

discurso alheio, mostrando que empregar este ou aquele modo incide diretamente no 

modo de construção do sentido do texto proposto pelo autor e que o leitor no seu 

esforço interpretativo deve recuperar esse movimento dialógico para obter uma 

compreensão mais aprofundada. 

 

A partir das leituras realizadas buscamos saber dos alunos: 

1. Que efeito o autor provocou no texto ao citar diretamente determinada voz? 

2. Com que objetivo o autor citou as palavras de um enunciador tal? 

3. Identifique em determinado parágrafo se houve DD ou DI. Explique por que o autor 

empregou este ou aquele modo de apresentação da voz do outro? 

4. Qual é o modo de citação do discurso do enunciador x? Teria a mesma força de 

convencimento se fosse apresentado de outra forma? 

5. No trecho X, ao usar o DD, o autor deixa clara a diferença entre sua voz e a do 

personagem. Qual a impressão que produz no leitor essa dissociação? 
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Terceiro bloco de estudo 

 

Conteúdo trabalhado: estudo do texto argumentativo enfocando os diversos modos 

de se reportar à palavra do outro como procedimentos ou estratégias de sustentação da tese 

defendida. 

As atividades planejadas para este estudo previam: 

• reflexão sobre a tríade: argumentação - sustentação - persuasão; 

• identificação do ponto de vista do autor; 

• enumeração dos argumentos empregados no esforço persuasivo; 

• relação entre os argumentos apresentados e as “vozes alheias” que os sustentam. 

 

 As questões elaboradas para interpretação dos textos foram as seguintes: 

 

1. Que opinião o autor defende no texto? 

2. Que argumentos o autor empregou no texto para reforçar sua tese? 

3. Estabeleça relação entre os argumentos x, y, z e as vozes outras mostradas no texto: 

4. Baseado em que argumento o autor apresenta discurso x ? 

5. O discurso x foi usado pelo autor para confirmar ou refutar determinada opinião? 

6. Como o autor sustenta determinada opinião? Que recursos emprega? 

 

5.2.2 Análise dos dados obtidos na realização de algumas atividades durante a 

intervenção 

           

As atividades selecionadas não obedecem a uma ordem rigorosa da sua realização com 

os alunos, nem representam os melhores resultados obtidos. Ao selecionarmos estas 

atividades e, nelas algumas questões, visamos apresentar de modo mais sucinto possível 
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dados que pudessem elucidar aspectos, revelar dificuldades e justificar alguns resultados 

durante o processo e ao final da intervenção. 

 

Primeira atividade 

 

A primeira atividade que analisaremos foi realizada a partir do texto F “Comunicação 

televisiva nos dias atuais”, de Helide Campos, publicado no Diário de Pernambuco em 

01/06/04. 

 

A partir de uma leitura realizada em voz alta pelo professor, seguida de uma discussão 

sobre as questões tematizadas no texto, foi solicitado que os alunos fizessem uma leitura 

individual e respondessem às questões propostas, das quais destacamos para análise a 4, 5 e 

a 6. Nelas, os alunos deveriam justificar o emprego dos recursos tipográficos na construção 

do sentido do texto. A tabela 4 demonstra os resultados obtidos que serão analisados a 

seguir. 32 alunos participaram da aula. 

 

Tabela 4 – Resultados – Intervenção 

 

 
Explicar uso das aspas 

 
Explicar uso do itálico 

 
Explicar uso dos parênteses

   

Adequadas 
 

Inadequadas 
 

Adequadas 
 

Inadequadas 
 

Adequadas 
 

Inadequadas 
 

18,75% 
 

81,21% 
 

68,75 
 

31,25% 
 

37,51 
 

62,5% 
* A transcrição das respostas dadas às questões se encontram na tabela 5, no anexo C. 

 

Como bem colocado no título, o texto em questão trata sobre os conteúdos de 

programas apresentados na TV. A autora considera que a maior parte dos programas que 

passam na telinha são apelativos e de mau gosto. Para justificar sua opinião emprega entre 

outros, recursos tipográficos como aspas, itálico e parênteses para marcar a voz do outro, e 

também acrescentar comentários. É o caso das aspas em “sangrentos” no trecho: Acho uma 
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tremenda falta de respeito para com os telespectadores a transmissão de programas 

“sangrentos” exatamente em horários em que tantas crianças e adolescentes assistem a 

televisão.  

O emprego das aspas na palavra “sangrentos” marca uma não-coincidência entre a 

palavra e a coisa: a palavra  sangrentos não se aplica a programas televisivos, mas a autora, 

“na sua posição de domínio metaenunciativo de controlar o seu dizer” (Authier-Revuz, l998, 

p. 21), a empregou intencionalmente. As aspas significam, neste caso, um distanciamento da 

palavra para apontar essa inadequação.  

A questão 4 foi assim elaborada: explique as aspas em: acho uma tremenda falta de 

respeito aos telespectadores a exibição de programas “sangrentos”. Podemos observar 

na tabela 5 (no anexo C) que em relação à interpretação das aspas, apenas 18,75% dos 

alunos respondeu de forma satisfatória.  Os outros (81,21%), embora já sinalizem para uma 

tentativa de interpretar as aspas como recurso expressivo, tornam suas questões inadequadas 

quando apontam nas aspas a manifestação da discordância da autora dos programas ou de 

crítica ao tipo de programas e não à palavra destacada no contexto do texto. 

 Solicitamos na questão 5 que os alunos explicassem o uso do itálico na palavra 

reality shows no trecho: tudo se copia, não há nada de original na TV, os reality shows, por 

exemplo, são sempre os mesmos, os participantes já sabem... 

A palavra em itálico é estrangeira, claro que pelas regras da gramática deve vir em 

itálico. Porém, além deste fato normativo, poderíamos interpretar no destaque ao 

estrangeirismo a intenção da autora em mostrar que tal palavra, no sentido usual de sua 

língua de origem, expressa melhor o sentido que ela quis imprimir ao texto. Analisando as 

respostas sobre a interpretação do itálico, concluímos, a partir das reflexões aqui expostas, 

que 68,75% dos alunos responderam adequadamente à questão e 31,25% se afastaram de 

uma resposta mais adequada, pois não perceberam sequer o uso normativo do itálico na 

palavra estrangeira. 

Na questão 6 solicitamos que os alunos explicassem o emprego dos parênteses no 

trecho: ...ou a presenciar aqueles casos (ensaiados e comprados) em alguns programas de 

auditório?   Quando a autora usa parêntese neste trecho, não faz apenas um acréscimo de 

informação, pois já havia de certa maneira adiantado no sexto parágrafo, que os programas e 

as pessoas que deles participam não têm credibilidade. O uso dos parênteses foi um 

acréscimo de um comentário da autora. Esse comentário marca sua posição frente ao 



 75

assunto tratado.  Então, o recurso tipográfico não cumpriu apenas uma função de pontuar ou 

decorar a frase, mas foi usado como um mecanismo para dar destaque a um comentário que 

reforça a tese defendida. Isto nos faz perceber, que as marcas tipográficas não estão 

limitadas às frases isoladamente, mas dizem respeito ao sentido global do texto. 

Em relação às respostas dadas, verificamos que 62,5% dos alunos não conseguiram 

interpretar adequadamente o emprego dos parênteses, enquanto apenas 37,51% atentou para 

o fato de que tal recurso serviu, no texto, para: A6  “ destacar opinião da autora que acha 

que esses programas não são originais nem verdadeiros”;  A13  “ para falar nas suas 

palavras que não são programas verdadeiros e que não têm nada de criatividade”;     A9  “ 

ela quer declarar que alguns programas são planejados”. Estas respostas, ao nosso ver, 

apontam para a idéia de que a autora acrescentou um comentário que reforça o ponto de 

vista defendido no texto. 

As respostas, na sua maioria, inadequadas às questões propostas, demonstram ainda a 

pouca habilidade dos alunos para ler criticamente um texto de opinião e denunciam ainda 

um certo apego a fórmulas prontas sobre a língua, ditas em outro contexto sobre o emprego 

de tais recursos. Os alunos repetem as respostas revelando ainda uma tendência de 

memorização de informações, como se fosse possível adequar sempre respostas prontas para 

este ou aquele contexto de uso da língua. Estas reflexões foram feitas pela professora com 

os alunos numa aula posterior, num momento de avaliação, explicando que cada texto 

apresenta uma nova realidade para interpretação. Embora utilizem as mesmas marcas 

lingüísticas, cada texto é singular, portanto, não podemos sair aplicando indistintamente 

formas aprendidas em determinado momento de uso ou de reflexão sobre a língua. 

Interpretar é justamente o esforço de encontrar a novidade do texto, as particularidades que 

o fazem ter sentido.    
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Segunda atividade 

 

A segunda atividade que analisaremos foi realizada a partir do texto D “Um sorriso 

para a adversidade” escrito por Vladimir Calheiros e publicado no Jornal do Commercio 

no dia 25/05/04.  

 

O texto relata a história de uma jovem, que atingida por uma bala perdida no Rio de 

Janeiro diz perdoar os responsáveis por essa tragédia. O autor opina nesse texto sobre o fato 

de existirem pessoas que, mesmo apesar das adversidades da vida, ainda conservam 

grandeza de espírito.  Diante dessa constatação ele (o autor) se sente pequeno. Para defender 

sua opinião usa o discurso relatado da imprensa e a própria voz da moça em citação em 

discurso direto, numa tentativa clara de apelar para emoção do leitor e convencê-lo da 

justeza de suas idéias sobre o fato. 

A atividade foi realizada por trinta e oito alunos. Organizados em pares deveriam 

proceder à leitura do texto, fazer comentários entre si e responder às questões propostas das 

quais separamos a questão 5 para análise, que  foi assim elaborada: ao expressar sua 

opinião, imediatamente, o autor apresenta um longo trecho em DD, colocando a voz da 

moça diretamente no texto: “quero sair um pouco para ver o mar...” O que pretende o 

autor ao usar tal recurso? 

Na questão era exigido das duplas de alunos que justificassem o emprego que o autor 

faz do DD, apresentando a “voz da moça” diretamente no texto. Como as questões foram 

respondidas em duplas apresentaremos as respostas com o designativo D1 (dupla 1) e assim 

por diante, na tabela 6: 
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Tabela  6 – Transcrição das respostas da atividade 2 – Intervenção 

 
 

JUSTIFICAR O EMPREGO DO  
DISCURSO DIRETO (DD) 

DB1B Ele pretende mostrar as pessoas que as 
coisas mais importantes da vida está nas 
pequenas coisas a qual nós não damos valor 
e deixam passar despercebidas. 

DB10B Chamar a atenção do leitor, para 
refletir seus conceitos, pois muitas 
vezes deixamos de observar com 
atenção as coisas que a  vida nos dá 
de graça. 

DB2B Pretende demonstrar para o leitor que aquela 
jovem naquela situação ainda tem ani para 
ver o mundo com outros olhos. 

DB11B Ele quis confirmar a opinião 

DB3B Pretendia usar essa voz para expressar o 
sofrimento dessa moça. 

DB12B Confirmar as palavras da moça com a 
própria voz dela. 

DB4B Ele pretende mostrar que pra ela a vida não 
acabou e mesmo sem poder se movimentar 
ela vivia muito feliz vendo a natureza. 

DB13B Para comover os leitores 

DB5B Porque ele achou impressionante. DB14B Ele quis causar um impacto emotivo 
nos leitores 

DB6B Ele quis emitir um impacto ao leitor  DB15B Ele quis mostrar que ela não está 
triste mais está aproveitando a vida do 
jeito que ela pode. 

DB7B Ele quer nos mobilizar por que damos muito 
valor as pequenas coisas na vida. 

DB16B Para comover o leitor 

DB8B ? DB17B Ele pretende destacar melhor e retratar 
como ela se sentia após o fato trágico. 

DB18B Pretende a nos chamar a atenção para 

as coisas importantes da vida que 

deixamos para trás, sem dar a maior 

importância. 

DB9B Pretendia dizer que a moça não podia andar e 

não saia para rua por isso pediu para ver o 

mar porque ela se sentia muito isolada dentro 

de casa.  

DB19B Ele quis dar ênfase ao que ela disse. 

 

Como podemos observar, embora as duplas, de um modo geral, tentem explicar o que 

o autor pretendia ao citar a voz da moça em DD, consideramos que apenas uma resposta foi  

adequada ao propósito que aqui perseguíamos, que foi aquela que justificou o emprego do 

DD como articulação do autor para confirmar a opinião defendida.  

A grande dificuldade dos alunos em perceber no discurso direto algo mais do que 

formas gramaticais deve ser aqui revelada. Apesar das explicações anteriores fazendo 

menção ao sentido no emprego de tal recurso e das demonstrações de uma interpretação 
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mais adequada a partir do estudo de outros textos, os alunos demonstraram não perceber 

ainda a relação entre o emprego dos modos de inscrição do discurso de outrem como uma 

das estratégias argumentativas do autor. De positivo podemos avaliar a tentativa das duplas 

em interpretar o que o autor queria mostrar ao leitor através do emprego do (DD). Este 

procedimento já sinaliza para uma interpretação do recurso reportado. 

Numa aula posterior, essas reflexões foram feitas com os alunos e depois foi solicitado 

que relessem o texto e refizessem a questão. 

 

Terceira Atividade 

 

A terceira atividade que analisaremos foi realizada a partir do texto E “Quem não tem 

pão”, escrito pelo jornalista Vladimir Calheiros e publicado no Jornal do Commercio no dia 

12/06/04. 

O texto traz como tema central o envolvimento de menores em atos infracionais e de 

violência. O autor inicia o texto argumentando sobre o crescimento vertiginoso da violência 

no Brasil, que hoje apresenta facetas inimagináveis. Para sustentar esse argumento apresenta 

um relato da imprensa sobre um assalto praticado por menores a uma padaria. Logo em 

seguida introduz a opinião de um especialista sobre o assunto para sustentar a opinião de 

que os menores agem no crime porque ficam impunes: Protegidos pelo ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) são utilizados como “mão-de-obra” pelos adultos na prática de 

crimes.  

A atividade foi realizada por 36 alunos. Primeiro foi solicitado que lessem o texto 

individualmente e depois respondessem às questões que, para fins de análise, separamos a 

de número 3. A questão propunha que os alunos fizessem a relação entre a opinião 

defendida pelo autor e a voz alheia que lhe deu sustentação. O quadro abaixo sintetiza 

melhor a questão. 

 

 

 

 



 79

 

 

 

  

OPINIÃO SUSTENTAÇÃO   
VOZ DE OUTRA PESSOA 

 

A) A violência cresce rápido em todo 
Brasil, em todos os lugares. 

 

 

B) Os menores se envolvem em atos 
violentos porque são protegidos 
pelo ECA. 

  

 

 

 

Cunha (2002, p. 169) analisando o funcionamento dialógico do artigo de opinião 

afirma que “os discursos mencionados, citados e antecipados funcionam como argumento 

para sustentar os pontos de vista do jornalista”. Este era o objetivo quando propusemos esta 

questão aos alunos: ajudá-los a perceber no texto de opinião a relação entre vozes alheias 

inscritas no texto e a articulação feita pelo autor para defender seu ponto de vista. 

Analisando as respostas dadas, obtivemos o seguinte resultado: 38,8 % dos alunos 

acertaram completamente, sendo que o maior número de acertos coube ao item B/ , pois o 

argumento expresso em DI, segundo o qual o ECA contribui para que o adolescente se 

envolva na criminalidade vem logo seguido da citação em discurso direto DD, o que 

facilitou a relação entre o ponto  de vista defendido pelo autor e a  voz alheia na qual 

procurou sustentação. Já o item A exigia maior habilidade para uma leitura realizada a partir 

dos parâmetros aqui expostos, uma vez que o autor defende o ponto de vista no primeiro 

parágrafo e só no terceiro é que apresenta o discurso relatado da imprensa para sustentá-lo; 

22,2 % dos alunos erraram totalmente a questão não conseguindo estabelecer nenhuma 

relação entre as vozes outras colocadas no texto e a estratégia argumentativa do autor; 13,8 

% dos alunos deixaram a questão em branco, denunciando total ausência de esforço 

interpretativo. 

Numa aula posterior procedeu-se ao que chamamos de “correção coletiva” com os 

comentários da professora e explicações sobre as características do texto argumentativo e a 

função das vozes outras neste cenário, como elas atuam na sustentação dos argumentos, 

como é importante identificá-las através das marcas deixados no texto e interpretá-las. Esse 

momento de “correção” ou mais propriamente de revisão dos aspectos estudados, como nas 
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atividades anteriores, complementou a leitura que o aluno fez, ajudando-o a orientar o seu 

“olhar-leitor” em direção aos mecanismos de interpretação que estamos trabalhando.  

 

Quarta atividade 

 

A quarta atividade que analisaremos foi realizada a partir do texto I “Incinerar é a 

solução”, escrito por Paulo Morais e publicado no Jornal do Commercio em junho de 2004. 

 

No texto o autor defende claramente a idéia de que para resolver o problema da 

destinação do lixo nas grandes cidades é necessário além de ampliar campanhas educativas, 

“incorporar a incineração ao rol das técnicas otimizadoras do tratamento ambiental...”.  Na 

defesa dessa opinião, articula vozes outras. Por exemplo, ao utilizar dados da UNESCO e do 

IBGE utiliza a modalização em discurso segundo: “conforme a UNESCO ...”,   “Segundo o 

IBGE ...”. Emprega o discurso indireto para chamar a atenção do leitor para o conteúdo do 

que foi dito por um especialista no assunto: e “entrevista em que o mesmo declarava a 

tendência européia à suspensão da disposição do lixo em aterros à adoção da incineração, 

inclusive para os resíduos domiciliares”. 

Emprega ainda recursos tipográficos para marcar vozes outras como em: as cidades 

brasileiras não podem continuar convivendo com “lixões” e sob o risco de “morte iminente 

por afogamento no lixo”. As aspas na palavra “lixões” assinalam uma transferência de 

responsabilidade de seu emprego a outra pessoa ou outras pessoas.  Neste caso, o “outro” de 

quem o autor procura afastar-se são as autoridades que não viabilizam uma destinação 

adequada, deixando que a população sofra as conseqüências do acúmulo de lixo a céu 

aberto, gerando a desagradável realidade dos lixões. O autor demarca o discurso com as 

aspas, ao mesmo tempo em que se serve dele para exercer a crítica à existência dos lixões. 

As aspas na expressão “morte eminente por afogamento”, reforça a critica anterior e 

também revela um certo tom de ironia, uma vez que, de fato não corremos o risco de 

afogamento no lixo. As aspas também podem indicar a inadequação da expressão, dado o 

seu exagero. 

Para Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 99) a compreensão ativa da linguagem caracteriza-

se por uma “tomada de posição ativa a propósito do que é dito e compreendido”.  A 
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percepção do componente normativo do signo lingüístico é mero reconhecimento e não 

compreensão. A partir deste pressuposto e baseados em Marcuschi (200, p. 56-57) quando 

afirma que a noção de compreensão como simples decodificação só será superada quando 

for tida como um “processo criador, ativo e construtivo que vai além da informação 

estritamente textual” e também, motivados a partir de uma das suas sugestões de trabalho 

com a leitura que é a produção de resumos como “uma forma muito produtiva de perceber o 

funcionamento global dos textos sob o ponto de vista tanto do conteúdo como o das 

estruturas” , sugerimos que os alunos fizessem, após a leitura, um resumo do texto. 

Na análise dos dados, considerando principalmente os aspectos evidenciados nas aulas 

de leitura, classificamos os resultados em inadequados (51,42%) e adequados (48,56%). 

Não entraram nessa classificação aspectos da organização característica do resumo, mas a 

demonstração da compreensão global do texto pelo aluno, a partir do tratamento da 

heterogeneidade enunciativa. Para demonstração dos resultados analisaremos três resumos 

que se encontram no anexo B deste trabalho. 

A aluna (A10) não revela uma compreensão global do texto. Apresenta inicialmente o 

tema, mas ainda não percebendo que o foco do autor é a questão do tratamento do lixo. 

Depois o que faz é uma atitude descompromissada com a atividade de interpretação, 

repetindo fragmentos do texto sem nenhuma articulação ou referência à opinião defendida. 

Esta aluna, apenas decodificou os sinais lingüísticos e copiou as palavras do autor, como se 

resumir fosse diminuir o texto, sem precisar entendê-lo. A aluna sequer atentou para os 

aspectos trabalhados nas aulas de leitura, não compreendeu o caráter argumentativo, nem 

tampouco percebeu as estratégias usadas para persuadir o leitor. 

O aluno (A3) desenvolve um resumo dentro da orientação proposta na questão. 

Apresenta o tema em seguida, apresenta a opinião do autor e passa depois a repetir trechos 

do texto, numa seqüência correta, porém sem articulação. Faltou ao aluno, entre outros 

requisitos, perceber para que o autor usou as vozes alheias apresentadas no texto, ou seja, 

faltou perceber as vozes alheias como estratégias argumentativas para persuadir o leitor. No 

nosso entender o aluno realizou uma interpretação parcial do texto, faltou a visão do 

conjunto, a compreensão global. 

A aluna (A15) apresenta o tema, a tese defendida pelo autor e em seguida mostra que 

recursos o autor usou para defender e comprovar sua opinião apontando quais foram e para 

que serviram, ou seja, demonstra ter apreendido a intenção persuasiva do autor. Concluímos 
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a partir dos aspectos trabalhados nas aulas de leitura que a aluna efetivou uma leitura critica 

do texto, ou seja, superou a leitura da superfície textual e se lançou ao esforço interpretativo, 

reconstruindo o sentido do texto. Embora não represente a maioria, resultados como este 

demonstram claramente que, quando devidamente identificada e interpretada, a 

heterogeneidade enunciativa é extremamente eficaz na compreensão global do texto. 

Mais uma vez, realizamos um momento de avaliação da atividade, fazendo algumas 

reflexões acima apresentadas com os alunos e depois solicitando que refizessem os resumos.  

 

5.3  Situação atual de leitura 

 

Após o trabalho sistemático com a heterogeneidade marcada, procedemos à aplicação 

de uma última atividade a fim de verificarmos qual a situação de leitura em que os alunos se 

encontravam. Esta atividade, que designamos de situação atual de leitura, prestou-se à 

resposta da seguinte pergunta: o que foi modificado na atitude leitora dos alunos após a 

intervenção do professor ? 

 

5.3.1. Descrição da atividade 

  

Foi proposta aos alunos a leitura individual do artigo de opinião “Os outros”, escrito 

por Og Fernandes e publicado no Diário de Pernambuco em 02/05/04, e sobre o mesmo, 

uma atividade de interpretação que constava de quatro questões: 1) identificação do tema do 

texto; 2) identificação do ponto de vista defendido pelo autor; 3) identificação e 

interpretação das “vozes alheias” presentes no texto; 4) o ponto de vista do aluno-leitor. 

A atividade foi realizada por trinta e sete alunos do primeiro ano do ensino médio da 

Escola Pastor Amaro de Sena e foi aplicada pela professora da turma e responsável por esta 

pesquisa, numa situação normal de aula. 

Novamente, apresentaremos antes da análise dos dados, uma tabela com os 

percentuais de adequação e de inadequação das respostas dos alunos às questões propostas. 
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Tabela  7 – Resultados – Leitura atual 

 

Identificação do tema 
(questão 1) 

Identificação da tese  
(questão 2) 

 

Identificação e interpretação das 
vozes alheias 
 (questão 3) 

Posicionamento crítico do leitor 
 (questão 4) 

 

Adequação Inadequação Adequação 
 

Inadequação 
 

Adequação 
 

Inadequação 
 

Adequação 
 

Inadequação 
 

 
 

75,67% 
 

 
 

24,32% 
 

 
 

51,35% 
 

 
 

48,04% 
 

 
 

75,67% 
 

 
 

24,32% 
 

 
 

78,37% 
 

 
 

21,62% 
 

 

 

5.3.2. Análise dos dados 

 

5.3.2.1 – Reconhecimento do tema, da tese e interpretação das vozes marcadas no 

texto 

 

Diferentemente do que verificamos numa primeira coleta de dados, em relação à 

identificação do tema, observamos que a grande maioria dos alunos-sujeito da pesquisa 

demonstrou um pouco mais de autonomia e esforço de elaboração da resposta. Embora haja 

uma estreita ligação entre tema e título, desta vez, não se detiveram no gesto mecânico de 

copiar o título do texto, sem fazer nenhuma reflexão global sobre o mesmo. Vimos em 

Bakhtin/Voloshinov (1976) que “o discurso verbal é claramente não auto-suficiente”. Para 

estes integrantes do círculo lingüístico bakhtiniano, “o discurso verbal nasce de uma 

situação pragmática extraverbal e mantém conexão mais próxima possível com esta 

situação” (Bakhtin/Voloshinov, 1976, p. 4).  

Deste modo, o leitor para chegar ao tema ou objeto da enunciação precisará fazer uma 

operação de significação relacionando o dito (discurso verbal) com o não-dito (horizonte 

extraverbal) para que o sentido global do enunciado se torne claro, compreensível. Para 

fazer a relação do dito com o não-dito, o leitor precisará, de fato, estar envolvido com o 
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processo de significação. Isto implica poder conhecer e avaliar a situação que motivou a 

enunciação 

O artigo lido trata de uma temática comum: o “egoísmo” ou “insensibilidade” com que 

alguns jovens, principalmente das classes privilegiadas financeiramente encaram a vida. 

Sentindo-se vítima de uma sociedade “incivilizada” e violenta, não conseguem ou não 

querem enxergar a realidade e, nesta realidade, os outros menos favorecidos. Suas atitudes, 

verdadeiras agressões ao meio social em que vivem são atividades absolutamente normais 

para quem tem “prestígio” e dinheiro e, conseqüentemente, para quem pode mandar, fazer e 

acontecer: fumar no elevador, usar duas vagas na garagem, dirigir em alta velocidade, ouvir 

música em alto volume no trânsito, “espremer” motos, xingar transeuntes, andar armado. 

Dos resultados obtidos diretamente sobre a questão 1 (que tema foi abordado no 

texto?) apenas 24,32% dos alunos implicados na pesquisa não elaboraram um esforço de 

significação dos elementos textuais, ou seja, não compreenderam a amplitude do enunciado 

nem o apreenderam como fenômeno histórico, afastando-se do contexto da enunciação ou o 

percebendo apenas parcialmente. Destes, ainda teremos que destacar os que ainda repetiram 

uma atitude mecânica de cópia de trechos do texto demonstrando um processamento linear 

de leitura, sendo que essa atitude de cópia verificou-se nas respostas destes alunos em todas 

as questões da atividade, como demonstra o quadro abaixo: 

 

  
TEMA 

 
TESE 

 
VOZES 

 
 
 

AB5B 

 
No caminho para o escritório, uma 
constatação azucrinava-lhe o juízo, 
liquefazendo o pouco do que ainda 
restava de paciência 

 
Entrou no elevador com o cigarro 
aceso pouco importava se dividia a 
pequena cabine com aquele bebê nos 
braços da mãe desde 14P

0
P piso até o 

térreo.  

 
Sinal fechado não dá 
para avançar. Ih, lá 
vem o chato daquele 
velhinho cego .... 
b) finalmente..... 
c) depois furou ....... 

 
 
 

AB19B 

 
Dedicou a sua juventude a não 
enxergar a realidade mais cedo 
afinal tinha apenas 32 anos. Como 
empresário ficara rico muito jovem 
graças a bons contatos e tenebrosas 
transações. 

 
 
 

Idem (1º) 

 
Não identificou vozes 
alheias 
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Como podemos observar nos exemplos A5 e A19  os alunos apenas copiaram trechos 

do texto sem fazer nenhum trabalho de interpretação. Também não identificaram outros 

discursos no texto. Enfim, prenderam-se ao texto apenas como instrumento de uma 

informação que deve ser reconhecida através da identificação de seqüências textuais 

localizáveis na superfície. 

 A questão 2 que passaremos a analisar agora foi assim elaborada: que opinião o 

autor defende no texto? Esta opinião está de certa forma antecipada no título “os outros”. 

O que de fato ele quis defender é que antes de nos sentirmos vítimas da violência e da 

incivilidade da cidade grande, ou mais precisamente das atitudes incivilizadas dos outros, 

olhemos para nossas próprias atitudes. Os outros devem ser considerados nessa imensa 

realidade que é o cotidiano de cada um. Na defesa desse ponto de vista, que em nenhum 

momento é dito de forma explícita, vai construindo o texto e apresentando argumentos em 

forma de exemplos e numa espécie de gradação na qual emprega todo esforço persuasivo. 

Com relação à compreensão da opinião defendida pelo autor, constatamos ainda  

dificuldade dos alunos, porém, consideramos um resultado mais satisfatório do ponto de 

vista da elaboração da resposta em relação ao verificado na situação inicial de leitura. Os 

alunos demonstraram maior despreendimento das palavras do texto o que representa ler e 

não decodificar. No cômputo geral consideramos que: (a) 48,4% dos alunos sequer 

responderam à questão ou, numa falta de visão analítica e numa atitude simplista, apenas 

copiaram trechos do texto, o que ainda revela uma não percepção da intenção crítica do 

autor e de sua estratégia para persuadir o leitor. Destes alunos que se afastaram de uma 

resposta mais adequada revelando, parcialmente, uma certa idéia a respeito da opinião 

defendida pelo autor, destacamos aqueles que perceberam algumas vozes alheias presentes 

no texto, mas nem sempre apreenderam a sua significação nem as relacionaram com o 

esforço aparente do autor em exprimir seu ponto de vista sobre o tema e torná-lo 

convincente para o leitor; (b) 51,35% dos alunos apresentaram resposta satisfatória uma vez 

que foram capazes de apreender a crítica do autor, relacionando-a com as estratégias 

argumentativas através de vozes outras articuladas e integradas à sua enunciação. 

A análise da questão 3 é crucial para demonstração dos conteúdos exaustivamente 

tratados nesta pesquisa. Nesta questão os alunos deviam demonstrar trechos do texto onde 

havia a presença de outras vozes e interpretá-las. Detendo-nos detalhadamente sobre as 

respostas consideradas satisfatórias, gostaríamos de ressaltar uma estreita relação entre uma 
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apreensão do tema e da tese defendida com uma conseqüente identificação e interpretação 

das vozes mostradas no texto, como esperamos demonstrar na tabela 8 (no anexo C). 

Observando atentamente as respostas transcritas na tabela 8, verificamos que: 

1. Os alunos não apenas identificaram as vozes outras, mas se esforçaram em entender 

o sentido destes enunciados de outrem, demonstrando perceber a relação entre 

contexto e discurso citado como reveladora da posição crítica do autor a respeito das 

atitudes do personagem; 

Como bem podemos constatar, o texto em questão é permeado por uma sutil ironia e 

crítica contundente à postura do personagem, manifestadas através do emprego de palavras 

e expressões entre aspas e itálico, como também através do DD.. O autor vai usando o DIL, 

mas em alguns momentos usa o DD, para demarcar fronteiras entre seu discurso e o 

discurso do personagem, na clara intenção de marcar a diferença entre a sua voz e as outras 

vozes (do personagem ou legitimadas por ele e pelo grupo social ao qual pertence). Vejamos 

o trecho do texto que especifica bem a questão: Sinal fechado. Não dá para avançar. “Ih, lá 

vem o chato daquele velhinho cego a pedir esmola, conduzido por uma menina que já tem 

corpo para se prostituir”, registrou. 

Esta abordagem do DR é feita pelos alunos quando demonstram compreender o uso do 

DD pelo autor: “O autor colocou aspas porque ele não concorda com o que o empresário 

disse. E para separar sua voz da voz do empresário”, “ele usou aspas na frase porque é um 

modo de separar da sua voz, também usou para criticar esse pensamento, esta 

intolerância”, “o autor quer demonstrar que esta expressão é de origem de outra pessoa 

estando em discurso direto”, “o autor usou aspas e itálico para separar suas palavras das 

palavras do personagem”. (confira na tabela 8, no anexo C, os exemplos A8, A11, A41, 

A45). 

 

  2. Os alunos demonstraram perceber os vários modos de inscrição de outros discursos 

no texto através de recursos tipográficos, não como meros elementos visuais, 

decorativos ou puramente gramaticais, mas como fenômenos da linguagem que 

mostram palavras e expressões carregadas de significado. É o caso das aspas e 

itálico insistentemente empregadas no texto. 
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O sujeito da enunciação, quando usa aspas, é de certa forma impelido a fazer uma 

representação do seu leitor, ao mesmo tempo em que oferece uma “certa mensagem de si 

mesmo”, demarcando a sua posição assumida através das aspas. Assim quando o autor 

aspeia palavras como fazendo “pegas”, “furou” a fila, está ao mesmo tempo criticando a 

atitude do personagem e “protegendo-se antecipadamente de uma crítica do leitor, que 

supostamente esperará dele um distanciamento frente à determinada palavra...” 

(Maingueneau, 1997, p. 91). Também ao usar o itálico o autor está de alguma forma 

chamando a atenção do leitor sobre o significado daquela palavra, quer evidenciar o fato de 

estar empregando exatamente aquela palavra porque ela produz um efeito de sentido tal que 

reforça a sua posição de sujeito. Podemos verificar esta interpretação sobre o emprego de 

aspas e itálico em praticamente todos os exemplos descritos na tabela 8, veja-se: “Pegas”- o 

autor usou aspas para criticar a palavra; “furou”- usou aspas porque é uma gíria; Zentos 

watts - palavra estrangeira e também significa ironia porque zentos não existe; ...pela 

contramão disputando “pegas” animados com os companheiros de baladas dos finais de 

semana.- O autor não concorda com o sentido desta expressão; “balada”- palavra da noite 

usada por jovens e não pelo autor. (confira na tabela 8, no anexo C) os exemplos A4, A7, 

A13, A41, A45). 

 

5.3.2.2 Opinião do aluno-leitor  

 

A questão proposta foi: qual a sua opinião sobre o tema tratado no texto? Em 

relação ao posicionamento crítico podemos observar que os alunos que apenas copiaram 

trechos do texto, ou se afastaram de respostas consideradas satisfatórias, também não se 

posicionaram com clareza e autonomia: negaram a si mesmos o espaço da interlocução ou o 

preencheram com respostas evasivas e descontextualizadas, caracterizando o ato de leitura 

como um processo superficial e mecânico de leitura de frases, porém em um número muito 

menor que o verificado numa primeira coleta de dados. 

Com efeito, a falta de uma compreensão mais aprofundada, resultado de um esforço 

interpretativo, reflete no aluno leitor a sua permanência na superfície textual, fazendo suas 

as palavras do texto, ou simplesmente repetindo idéias pré-concebidas sobre o tema em 

questão. Diríamos, então, que o aluno-leitor não desenvolveu “um renhido trabalho 

cooperativo para preencher espaços do não-dito ou do já-dito que ficaram por assim dizer, 



 88

em branco...” (Eco,1979, p. 11). O que ele viu foi apenas as formas da língua na superfície. 

Os mecanismos de funcionamento do texto considerados pelo autor como uma “máquina 

pressuposicional” não foram percebidos nem tampouco compreendidos. Que respostas 

poderiam advir de um processo assim descrito? Evasivas, impessoais, descomprometidas. 

Desta forma, o aluno não assume posição de sujeito cuja leitura é ativa. Analisando 

mais detalhadamente os resultados obtidos, podemos verificar que 21,62% dos alunos ainda 

apresentaram respostas dentro dos parâmetros descritos até aqui, porém, a grande maioria 

(78,37%) posicionou-se parcial ou totalmente, com clareza e autonomia, sendo que, aqueles 

que revelaram uma compreensão mais adequada ou mais aprofundada do texto apresentaram 

resultados mais convincentes. Observem-se os exemplos abaixo e compare-se com os 

descritos na tabela 8: 

A8 “Hoje o que nós mais vemos são pessoas como o empresário citado no texto, 

pessoas que só querem pensar no seu benefício, e os outros que se virem como 

puderem. Nós não podemos ser assim, temos que pensar nos outros também, 

porque eles também têm problemas como todos nós temos no nosso dia-a-dia.” 

A11 “Um bebê quando nasce tem que dá carinho, mas não mimá-lo. Quando a 

família é rica tem que mostrar a criança ou adolescente a realidade do mundo 

em que vivemos, pois o mundo não é só de bastante comida, bastante dinheiro e 

etc, e sim com pobreza. Então, pra que esses jovens ricos saiba tratar bem as 

pessoas ao seu  redor ele tem que viver diante da realidade, ver que existem 

pessoas passando fome. Quanto mais longe da realidade for, pior será aquela 

pessoa.” 

A15 “O dinheiro proporciona várias coisas que traz felicidade, mas a maior 

felicidade é dividir o que tem. Porque não adianta ter dinheiro para ir a uma 

praia sozinho, é bom ir com muitas pessoas. E o importante de tudo é você ter 

respeito com as pessoas, assim a maior felicidade se torna o carinho entre as 

pessoas.” 

A35 “Ao terminar de ler este texto pude ver que o rapaz citado, na linguagem 

popular é um verdadeiro “cara-de-pau”, pois ele acha que pode fazer o que quer 

com os outros, mas ele não pode sofrer nada. E a partir daí tenho a certeza de 

que todos sentem-se vítimas da violência, etc, mas elas não fazem nada para 

modificar isto, da mesma forma que fez o rapaz do texto,ele só fazia tudo pior 

para prejudicar os outros e ele mesmo se sentia prejudicado.” 
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Estes posicionamentos do aluno-leitor evidenciam um processo ativo de compreensão 

do texto lido, caracterizado por um esforço interpretativo em primeira instância, e por um 

querer fazer enunciativo motivado pelo processo (a leitura, o tema de interesse, o momento 

e a abordagem feita, a visão de mundo do leitor), em segunda. Nas palavras de 

Bakhtin/Voloshinov (2002, p.131-132): 

compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da 

enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma 

série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e 

substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. 

 

De fato, podemos observar que alguns alunos fizeram corresponder às palavras do 

autor suas próprias palavras. Colocaram-se efetivamente como interlocutores no processo de 

interação verbal, construíram significados a partir do seu referencial de mundo, participaram 

do fluxo ininterrupto do diálogo, demonstrando que é primordial destacar no ensino da 

leitura a interpretação de elementos verbais mais como significação do que como forma 

lingüística, relacionando-os aos elementos extraverbais da enunciação. Isto determina a 

leitura como processo contínuo de produção de sentido e a participação de leitor como 

parceiro ativo do ato interlocutivo. 

 

5.4 Avaliação das aulas de leitura a partir do ponto de vista do aluno 

 

Uma questão que nos preocupou desde o início da pesquisa é saber o que os alunos-

sujeito pensavam sobre as atividades propostas, como significavam para eles os textos lidos, 

os temas tratados, os aspectos lingüísticos trabalhados e até que ponto eles próprios 

poderiam avaliar os conhecimentos construídos e até mesmo se houve, a partir da prática 

desenvolvida nas aulas de leitura, uma construção efetiva de conhecimentos na direção da 

formação de um leitor crítico. 

Orlandi (1988) quando apresenta a leitura não apenas como uma questão lingüística ou 

pedagógica, mas também como uma questão social e histórica, dada a sua urgência numa 

abordagem que vislumbre a formação de leitores competentes, afirma que um ensino 
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conseqüente deve resgatar a história de leitura dos sujeitos que aprendem a ler e que um 

leitor competente é aquele que produz leitura procurando determinar o processo e as 

condições de sua produção. 

Um ponto da reflexão apresentada por Orlandi (198, p. 88) nos motivou sobremaneira 

na realização desta avaliação das aulas de leitura com os alunos: o de que “o sujeito leitor 

tem suas especificidades e sua história”. Desconsiderar esse aspecto é apagar a participação 

do leitor (sua vida, suas experiências e seus modos de significar) como uma das condições 

de produção da leitura realizada. 

Nesta direção, procurando: (1) resgatar a história de leitura dos alunos-sujeito 

envolvidos na pesquisa; e (2) observar até que ponto eles eram capazes de explicitar os 

processos vivenciados na interpretação dos textos lidos, propomos como etapa final deste 

trabalho que eles avaliassem as aulas de leitura. A atividade constou da produção de um 

texto escrito em resposta a seguinte pergunta: como você avalia as aulas de leitura 

realizadas este ano? A atividade foi realizada por 38 alunos, dos quais selecionamos alguns 

trechos que consideramos importante salientar.  

A8  “Essas aulas me ajudaram muito, porque antes de aprender como interpretar 

aspas e itálico, travessão e dois pontos eu lia textos sem ligar muito para esse 

tipo de pontuação. Agora toda vez que leio um texto se tiver qualquer deste 

sinais, eu paro para interpretá-los”.         

A43  “Com certeza minha compreensão melhorou muito mas, antes eu lia um 

texto e não entendia o que o autor queria expressar com o uso dos recursos 

tipográfico (travessão, aspas, itálico, parêntese, DD, DI, DIL). Hoje eu entendo 

que o autor expressa sua felicidade, tristeza, ironia, revolta e etc a cada recurso, 

a dois pontos eram coisas que eu não entendia a algum tempo atrás”. 

A42  “...também gostei muito da maneira de interpretar um texto De saber como 

tirar seu contexto e também como entender melhor a tese e descrevê-la. De poder 

ver vários textos de opinião, e saber que várias pessoas podem expor suas 

opiniões para vários leitores”. 

A15  “Boas, porque não foram monótonas, sempre com um tema novo e de nosso 

cotidiano (drogas, gravidez na adolescência, crianças abandonadas, vítimas no 

trânsito), onde os alunos podem expressar sua opinião”. 

...E também nos ensinou a compreender melhor o texto, como nas aspas pode ter 

várias funções: indicar que a voz é de outra pessoa, destacar, transferir 

responsabilidade para outra pessoa etc, e foram boas porque antes a gente não 
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sabia identificar a voz alheia e muito menos a sua função (confirmar a opinião 

do autor) e assim prejudicando o entendimento do texto. 

A39 “As aulas realizadas estão sendo de tamanha importância por que a 

professora nos deu mais liberdade para que possamos nos expressar e as 

explicações, exemplos e dicas que nos são passadas com textos que tratam do 

nosso cotidiano”. 

A27  “...E também aprendi que devemos sustentar e defender nossa tese por mais 

diferente que ela seja, e a interpretar os textos, os temas nele escrito nas vozes 

alheias por que tudo isso é muito importante não só nas aulas de leitura mas em 

todas as aulas”. 

 

Na avaliação dos alunos verificam-se alguns aspectos, que do nosso ponto de vista, no 

momento de planejamento deste trabalho, poderiam contribuir para aprimorar a competência 

leitora e alargar seus referenciais de mundo, como: 

a) a identificação dos recursos tipográficos como elementos que precisam ser 

interpretados; 

b) a  compreensão de que há opiniões diversas sobre os vários temas e de que é 

preciso saber defendê-las; 

c) a observação sobre a pertinência dos temas “sempre novos e do cotidiano”; 

d) a observação sobre necessidade do aluno expressar sua opinião; 

e) a percepção da importância da interpretação das “vozes alheias” para o 

entendimento do texto”. 

 

Podemos dizer, então, que de certa forma houve um encontro entre a teoria e a prática, 

ou que, a prática bem fundamentada pode elevar em muito os níveis de aprendizagem. 

Percebemos, através dos depoimentos dos alunos como é importante e urgente que a escola 

abandone a idéia de homogeneização nas aulas de leitura (respostas uniformes, iguais as do 

professor ou as do autor do livro didático, para facilitar a correção) e adote a perspectiva do 

heterogêneo, do diverso como forma de assegurar o espaço do aluno como um sujeito-leitor 

em constante aprimoramento, atuante na produção de um sentido, não só a partir de 
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mecanismos de interpretação apreendidos, mas a partir também de sua experiência e de seus 

prévios conhecimentos, dentro do horizonte social do qual participa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciamos este trabalho com uma convicção muito clara sobre qual seria a nossa 

contribuição, por mais modesta que fosse, no campo dos estudos lingüísticos aplicados ao 

ensino da língua materna: apresentar reflexões e uma prática alternativa em torno da questão 

do ensino da leitura no Ensino Médio. Um fator nos motivou sobremaneira a tomar esta 

direção: os resultados constrangedores que têm revelado os baixos índices de desempenho 

dos alunos em habilidades de leitura e compreensão de textos. Não só os dados oficiais 

divulgados pela imprensa de tempos e tempos, mas principalmente os resultados cotidianos, 

vivenciados em sala de aula nos chamaram à atenção e nos motivaram à ação. 

De fato, um compromisso que estabeleça novas bases para o processo de ensino-

aprendizagem da língua materna e, em especial da leitura e compreensão de textos escritos 

no ensino médio, precisa levar em conta a urgente necessidade de superação dos baixos 

índices de desempenho em competência leitora dos jovens brasileiros e apontar para ações 

pedagógicas que visem à formação de um leitor crítico e autônomo frente a textos 

circulantes na sociedade. 

Para tanto, é preciso que a escola abandone a concepção de homogeneidade 

lingüística, que é por sua vez, precedida por uma visão da homogeneidade do ambiente 

social em que se firma. Apenas desta maneira conseguirá livrar-se da reprodução de um 

ensino de língua marcado pela padronização, pelas regularidades e passará a considerar as 

variedades lingüísticas, as condições de produção dos enunciados e o papel ativo dos 

interlocutores. 

Como sugere os PCNs “o processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, no 

ensino médio, deve pressupor uma visão sobre o que é linguagem verbal. Ela se caracteriza 

como construção humana e histórica de um sistema lingüístico e comunicativo em 

determinados contextos” (p. 139). Portanto, planejar o ensino da leitura sobre essas novas 

bases é, antes de tudo, buscar, para muito além do tratamento das formas puramente 

lingüísticas, a construção de sentido no trabalho interpretativo com o aluno, concebendo o 

texto (oral ou escrito) como o discurso que se produz em razão de um ato comunicativo. 
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Tarefa impossível se não sinalizarmos para o social, o histórico e o ideológico como 

constitutivos da linguagem, do texto e do próprio fazer educativo. 

Nesta perspectiva, nos parece indispensável ressaltar a importância das teorias da 

enunciação que, baseadas no princípio dialógico, concebem a linguagem como fenômeno 

social da interação entre sujeitos concretos e a compreensão como um grande e aberto 

diálogo que exige um comportamento responsivo de um leitor que não se restringe à 

localização de informações num texto, mas em avaliar, concordar ou confrontar-se com as 

idéias nele expressadas. A introdução de conceitos como os de dialogismo, polifonia, 

heterogeneidade, alteridade muito tem contribuído com esse novo paradigma dos estudos 

lingüísticos, no entanto, estes conceitos precisam fazer parte mais decisivamente das ações 

pedagógicas voltadas para o ensino da língua materna. 

A dimensão da enunciação no ensino de linguagem permite uma reflexão sobre os 

usos, o que determina que, também no ambiente de sala de aula, “a língua deixe de ser 

possibilidade” e passe a ser “efetuada como instância em discurso” (Benveniste, 1989 p. 83-

84). Esta abordagem permitirá maior eficiência na condução do ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa e, conseqüentemente, o desenvolvimento da competência discursiva dos 

alunos implicados, como demonstramos a partir dos resultados obtidos dos alunos em 

relação ao posicionamento crítico sobre o tema dos textos lidos. É necessário, então, que o 

professor reflita sobre tais aspectos na sua formação profissional e amplie estas reflexões na 

sua prática pedagógica, pois a clareza da noção de linguagem que se quer adotar é de 

fundamental importância para o êxito do processo de ensino-aprendizagem em Língua 

materna.         

A partir da análise dos dados obtidos nesta pesquisa, sobretudo daqueles resultantes do 

trabalho sistemático de leitura numa abordagem dialógica, ressaltamos a eficácia do 

tratamento do funcionamento dialógico do texto a partir do estudo das formas marcadas da 

heterogeneidade enunciativa, associado ao estudo sistemático do um gênero discursivo (no 

nosso caso, o artigo de opinião), como um mecanismo seguro de interpretação que leva à 

construção do sentido do texto, e conseqüentemente, à ampliação da compreensão leitora. 

Tal perspectiva, como observamos, permitiu ao aluno uma leitura menos ingênua e passiva 

frente aos textos argumentativos, deslocando-o da mera posição de receptor para ser um 

interlocutor real da enunciação: aquele “capaz de construir sua compreensão acolhendo as 

palavras alheias e retribuindo com sua contrapalavra.” (Coracine, 2001, p. 201). 
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Acreditamos assim, que a escola estará dando um grande salto de qualidade no 

trabalho com a leitura quando considerar os vários discursos que atravessam o texto como 

constitutivo de todo enunciado e quando começar a estudar a articulação destes discursos 

como material vivo para a atividade de interpretação que leva à compreensão ativa e 

responsiva postulada por Bakhtin (1997, p. 290) como aquela que é “prenhe de resposta”. 
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TEXTO   A 
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Escol:  
Aluno: 
Data: __/__/__                                                                              Série:  
 
 

Interpretação de texto 
 
 
1. Qual o tema tratado no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Que opinião o autor defende no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Enumere os argumentos usados pelo autor para confirmar sua opinião: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Baseado em que argumento o autor, no 2P

o
P e 3P

o
P parágrafos, apresenta um relato da 

imprensa? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. No final do 3P

o
P parágrafo o autor apresenta a voz de um amigo do jovem assassinado. 

Que efeito produz no leitor a citação das palavras do jovem diretamente no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6. Por que as palavras “saída” (5P

o
P parágrafo) e “tudo” (6P

o
P parágrafo) foram empregadas 

entre aspas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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7. O que indica o emprego dos dois pontos e das aspas no último parágrafo do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
8. Além do último parágrafo, a palavra beco aparece diversas vezes no texto: 
 
I. Era morador do beco 38 da rua 3. 
II. Essa situação representa mesmo um beco. 
III. Isso é o beco. 
 
a) Por que o autor apresenta a palavra em itálico ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Das frases acima, quais poderiam representar a metáfora do beco proposta pelo autor no 
titulo do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
9. Dê sua opinião sobre o tema tratado: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo A Textos selecionados, atividades de interpretação e questionário sócio-cultural 106

Interpretação numa abordagem dialógica  
 
 
 
1. Qual o tema do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a opinião do autor? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Nada melhor do que “costurar” os veículos ou subir nas calçadas, quando o 
trafego está lento. Por que o autor usou a palavra costurar entre aspas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Explique o emprego do itálico em: 
 
a) É fácil explicar o Uboom Udas motos. (4P

o
P parágrafo) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) ...A busca pela sobrevivência daqueles Uentregadores – de – qualquer – coisa- a – 
qualquer – custo- a qualquer – horaU... (7P

o
P parágrafo) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Eis meu apelo: se você, motoqueiro, age nas ruas de maneira temerária, visite 
um hospital de urgência ortopédica (8P

o
P parágrafo). Qual a função dos dois pontos 

nesse trecho do texto?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   C 

 
Escol:  
Aluno: 
Data: __/__/__                                                                              Série:  
 
 

Interpretação de texto 
 
 
Sabendo que em um texto de opinião o autor, na sua estratégia de composição, emprega 
outra vozes ou outros discursos para justificar ou reforçar sua opinião, leia o artigo abaixo 
e depois responda as perguntas que seguem. 
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Escola: 
Aluno (a): 
Data:__/__/__                                                         Série: 
 
Interpretação de texto 
 
 
Leia o texto proposto e responda às questões abaixo: 
 
1. Qual a opinião do autor defendida no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Que argumento central ele usou para defender sua opinião? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Na sua estratégia de composição do texto, o autor empregou o discurso do 
juizado da infância e da juventude. Esse discurso reforça ou contradiz a opinião do 
autor? Por quê?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. No 6P

o
P parágrafo o autor parece se adiantar ao pensamento do leitor. Ele vai 

apresentando opções de ação para resolver o problema das crianças. Abandonadas. 
Qual seria, segundo a ordem das opções apresentadas pelo autor,o maior receio das 
pessoas em relação à questão? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   D 
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Interpretação numa abordagem dialógica 
 
 
 
 
1. No 1P

o
P parágrafo o autor apresenta o tema sobre o qual vai falar e já de saída 

antecipa um pouco sua opinião sobre o fato que motivou seu texto. 
 
a) A que fato o autor se refere? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) O que ele argumenta sobre o mesmo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. No 2P

o
P parágrafo o autor faz um relato do discurso da imprensa sobre a jovem, 

vitima de bala perdida no Rio. 
 
a) O que pretende o autor ao relatar o discurso da imprensa? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3. “O repórter UcontaU que ela não sente raiva de quem disparou a bala que a deixou 
tetraplégica.” 
 
a) Ao apresentar a voz do repórter em DI (3P

o
P e 4P

o
P parágrafos) o autor quis destacar: 

 
(1) As palavras do repórter  
(2) O conteúdo do que ele disse: 
Por quê ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. O autor retoma seu texto no 5P

o
P parágrafo: 

 
a) Que descrição ele faz da moça? 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Qual a opinião dele  sobre a situação por ela vivida? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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5. Ao expressar sua opinião, imediatamente, o autor apresenta um longo trecho em 
DD, colocando  a “voz” da moça diretamente no texto: “Quero sair um pouco para 
ver o mar...” 
O que pretende o autor ao usar tal recurso? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Qual a opinião (tese) central defendida pelo autor?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. comente o título do texto: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Qual a sua opinião sobre o tema? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   E 
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Interpretação numa abordagem dialógica 
 

 
1. Qual o tema tratado no texto 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a opinião do autor? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Relacione ao ponto de vista defendido pelo autor o emprego de uma “voz 
alheia”que lhe dá sustentação: 
 
 
 

Opinião Sustentação/ voz de outra pessoa 

 A violência cresce 
rápido em todo 
Brasil em todos os 
lugares  

 

 Os menores se 
envolvem em atos 
violentos porque 
são protegidos pelo 
ECA. 

 

 
 
 
4 Sergio Kodato disse Uque os adolescentes são usados como “mão de obra” pelo crime 
organizado. 
 
a) Houve nesse trecho DD ou DI? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Por que o autor usou esse modo de apresentação da voz do outro?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Por que o autor usou aspas em “mão de obra”? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   F 
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Interpretação de texto numa abordagem dialógica 
 

 
1. Qual o tema do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Que opinião o autor defendeu no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Escreva ao lado dos períodos: constatação ou opinião . 
 
a) A TV é um dos principais meios de comunicação _______________________ 
b) A maioria dos programas que passa na telinha são extremamente apelativos e de mau 
gosto_______________________________ 
c) Acho uma tremenda falta de respeito para com os telespectadores a transmissão de programas  
“sangrento”...__________________________________________ 
d) Não há nada de original na ________________________________________ 
e) Muitas pessoas se satisfazem com esses programas televisivos, por isso eles ganham cada vez mais força e 
se multiplicam._____________________________________________________________________ 
f) Talvez seja o momento de refletirmos sobre tudo isso com seriedade e com responsabilidade.___ 
 
4Explique as aspas em: 
 
acho uma tremenda falta de respeito aos telespectadores a transmissão de programas “sangrentos”. 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Explique o uso de itálico na expressão reality shows 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Ou a presenciar aqueles casos (ensaiados e comprados) em alguns programas de auditório? Por que as 
palavras (ensaiados e comprados) vieram entre parênteses ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
7. Eu conversava com um amigo que é jornalista e ele me dizia que essa programação toda que estou 
criticando só existe porque há quem assista. 
 
a) transcreva o verbo de dizer (discendi). 
__________________________________________________________________ 
 
b)O que indica o uso desse verbo? 
_________________________________________________________________ 
 
c) A fala de outra pessoa foi mostrada em DD ou DI ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Que implicação tem isso no texto ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   G 
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Interpretação de texto numa abordagem dialógica 
 

 
1. Qual o tema do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Que opinião defende o autor ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Para cada argumento indique a voz alheia que o sustenta: 
 
 
 

a) vivemos a civilização da barbárie,da 
ingovernabilidade. 

 

b) a responsabilidade não é só dos 
governantes é de toda sociedade. 

 

 
 
4. Explique o emprego das aspas em:  
 
a) Essa frase é do colunista João Alberto no espaço “Viver” Do Diário de Permanbuco. 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Ocorre que esse “quadro” é vivo. 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) O que conhecemos como civilização do mundo da “barbárie”. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Surge a campanha “Clarear”. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Explique o significado da palavra UtochaU no titulo do texto: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   H 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Interpretação de texto numa abordagem dialógica 
 

 
 
1. O texto trata de que assunto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Do primeiro ao quinto parágrafo o autor faz uma apresentação da situação da vida da menina. 
 Que argumento o autor expressou através desta aparente apresentação? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. No sexto parágrafo o autor interrompe sua própria voz e dá lugar a voz da menina: 
 _ Este aqui é do Gero _ anuncia ela, com uma palmadinha afetuosa no flanco da barriga... 
 Que efeito provoca no leitor a voz da menina inscrita diretamente no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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5. “Gero, o presumível pai, está sentado no meio tio...” 
 
a) Por que presumível?: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Segundo o autor, qual o único destino e o único horizonte que o Gero conhece? Você concorda com ele? 
Por quê? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Que argumento o autor apresenta no nono parágrafo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Quem é a Orquídea Silvestre que aparece logo no título do texto? 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Explique o uso de itálico em: 
 
a) ...a cabeça inclinada na mise-em-cene clássica de pedir... 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) ...que ele atrai para o nariz com regularidade metódica dos ritos sagrados do cheira-cola. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   I 
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Interpretação de texto numa abordagem dialógica 
 

 
 
1. Leia o texto com atenção, procurando observar aspectos trabalhados nas aulas de 
leitura, tais como: tema tratado, opiniões defendidas pelo autor, as vozes alheias 
empregadas e a função que estas assumem no texto, levando em conta o contexto 
da enunciação e o gênero discursivo que é Artigo de Opinião 
 
 
2. Faça um resumo do texto: 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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TEXTO   J 
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Escola :_______________________________________________________________________ 
Aluno (a) :_____________________________________________________Série:___________ 
Turno: ________________________________________________________Data:___________ 
 

Interpretação de texto 
 

 
1. Que tema foi abordado no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a opinião defendida pelo autor no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Demonstre trechos do texto onde há a presença de outras vozes e interprete-as. 
 
a)_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b)_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) _____________________________________________________________________________ 
 
d)_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Qual a sua opinião sobre o tema abordado no texto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Questionário sócio-cultural 
 
 
Escola:________________________________________________________________________ 
Aluno (a):___________________________________________________________nasc.__/__/__ 
Endereço:______________________________________________________________________ 
 
 
Responda de forma objetiva e clara às perguntas abaixo: 
 
1. Com quem você mora? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2.Qual a formação escolar de seus pais e a profissão que exercem? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pai                                                                       Mãe   
 
(  ) fundamental I                                                (  ) fundamental I 
(  ) fundamental II                                               (  ) fundamental I  
(  ) médio                                                             (  ) médio  
(  ) graduação                                                       (  ) graduação    
 
outros:_________                                                outros:_________  
 
_______________                                                _______________  
profissão: ______                                                 profissão: ______  
 
_______________                                                _______________ 
 
3. Qual a renda mensal da sua família? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Você trabalha para ajudar na renda mensal familiar? 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Que outras atividades realiza além da escola? 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Você gosta de ler? 
 
a) sim 
b) não 
c) às vezes  
 
7. Que tipo de leitura você pratica em casa? 
 
a) revistas 
b) jornais 
c) matérias para escola 
d) romances de ficção  
e) gibis 
f) não lê 
g) outros: _______________________________________________________________________ 
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8. A escola tem contribuído para favorecer a sua relação com a leitura de textos? 
 
(  ) sim                                                                (  ) não  
 
 
como:___________________________           como: _____________________________________ 
________________________________           ___________________________________________ 
________________________________           ___________________________________________ 
________________________________           ___________________________________________ 
________________________________           ___________________________________________ 
 
9. Freqüenta alguma biblioteca? 
 
(  ) Sim 
Qual ?_________________________________________________________________________ 
 
(  ) Não  
Por quê ?______________________________________________________________________ 
 
10. Responda às perguntas abaixo: 
 
a) Que coisas / atividades lhe interessam? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Quais seus desejos, sonhos etc? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Quais as maiores dificuldades da sua vida? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Atividades realizadas pelos alunos ao final da 
intervenção pedagógica 
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Tabelas complementares ao capítulo V 
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