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RESUMO 

 

O livro didático de Língua Portuguesa vem sendo o foco de muitas investigações, 
apesar disso, o tema ainda tem muito a ser discutido, refletido e ampliado. Essa 
convicção nos mobilizou a realizar esta investigação, buscando responder três 
perguntas: (1) Como o autor do livro didático induz o aluno a se posicionar em 
questões de compreensão de texto no livro didático de Língua Portuguesa do 4º e 5º 
ano? (2) Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões 
de compreensão de texto no que diz respeito à assunção da responsabilidade 
enunciativa? e (3) Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em 
questões de compreensão de texto no que diz respeito à não assunção da 
responsabilidade enunciativa? Nessa direção, estabelecemos como objetivos 
identificar, descrever, analisar e interpretar como se materializa, em livros didáticos 
de Língua Portuguesa, a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. A 
temática encontra eco nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN (1998, 2001) –, que assumem que “toda educação comprometida com o 
exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver 
sua competência discursiva” (BRASIL, 1998, p. 23). Essa assertiva dos PCN (1998, 
2001) tem estreita relação com nosso objeto de pesquisa, corroborando, portanto, a 
realização do estudo. Assim, analisamos questões de compreensão de texto 
elaboradas por autores dos livros didáticos de Língua Portuguesa do 4º e do 5º ano, 
trabalhados nas escolas públicas do município de Natal/RN, em 2010. Nossa 
ancoragem teórica circunscreve-se nos postulados da Análise Textual dos Discursos 
(ATD) e da Linguística Enunciativa. Subsidiamo-nos, principalmente, em estudos de 
Adam (2011), Nølke (1994, 2001, 2006, 2009, 2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004), 
Rabatel (2004, 2005, 2008, 2009) e Guentchéva (1994, 1996). A análise dos dados 
revelou que os autores de livros didáticos de Língua Portuguesa exploram a 
compreensão de texto induzindo os alunos a responderem questões que podem ser, 
assim, categorizadas: (1) indução para a assunção da responsabilidade enunciativa, 
(2) indução para a não assunção da responsabilidade enunciativa, (3) orientação 
para o estudo do léxico e da gramática e (4) orientação de temas extras. Pelos 
resultados decorrentes da comparação entre os livros de 4º e 5º anos das duas 
coleções analisadas, observamos, através dos elos de (não) responsabilidade 
(NØLKE, 1994, 2001, 2006, 2009, 2012; NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004), que 
em 79% das questões os autores induzem a decodificação de um conteúdo 
objetivamente inscrito no texto. Nesse sentido, a noção de compreender um texto 
fica comprometida, uma vez que se limita à cópia de conteúdos ou exercícios de 
transcrição, deixando de contemplar o uso interativo da língua, ou melhor, deixando 
de ampliar o conhecimento do aluno na (re)construção dos sentidos do texto. Isso 
evidencia que ainda falta um trabalho com o texto que contemple os recursos 
textual-discursivos nas atividades de leitura nos livros didáticos de Língua 
Portuguesa. Evocamos, nessa direção, os trabalhos de Marcuschi (2005), Antunes 
(2003, 2005) e Bunzen e Rojo (2008), entre outros autores que muito contribuíram 
para orientar a escolha de livros didáticos de Língua Portuguesa. Por fim, 
entendemos que o estudo sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa em 
livros didáticos de Língua Portuguesa oferece, sobretudo, ferramentas para que os 
interlocutores identifiquem os elementos presentes na enunciação e os efeitos que 



 
 

esses elementos trazem para a (re)construção dos sentidos nos textos que eles 
leem e escrevem na sala de aula. 
 

Palavras-chave:  Análise textual dos discursos (ATD). Responsabilidade 
enunciativa. Elos enunciativos. Livro didático. Compreensão de texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Portuguese textbook has been the focus of many investigations, nevertheless, the 
theme still has much to be discussed, reflected and broadened. This conviction 
mobilized us to perform this research, seeking to answer three questions: (1) how 
does the author of the textbook induce the student to give his opinion in 
comprehension questions of text in Portuguese textbook of 4th and 5th grade? Which 
enunciative links are used by the author of the textbook in comprehension questions 
of text concerning to the assumption of enunciative responsability? And (3) Which 
enunciative links are used by the author of the textbook in comprehension questions 
of text concerning to the non-assumption of enunciative responsability? In this 
direction, we define as objective to identify, describe, analyze and interpret how the 
(non) assumption of enunciative responsibility materializes itself in Portuguese 
textbooks. The theme is echoed in the guidelines of the Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCN (1998; 2001), who assume that "all education committed to 
citizenship need to create conditions in order the student can develop his discursive 
competence" (BRAZIL, 1998, p. 23). This assertion of PCN (1998; 2001) is closely 
related to our research object, and therefore, it has corroborated to the 
accomplishment of this study. So, we analyze the comprehension questions of the 
texts that are elaborated by the authors of Portuguese textbooks of the 4th and 5th 
grade, used at public schools in the city of Natal – RN in 2010. As a theoretical basis, 
we have considered the postulates of Textual Analysis of Discourses – ATD and 
Enunciative Linguistics. Our research was mainly based on the studies of Adam 
(2011), Nølke (1994; 2001; 2006; 2009; 2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004) 
Rabatel (2004; 2005; 2008; 2009), Guentchéva (1994; 1996). Our data analysis 
revealed that the authors of Portuguese textbooks explore the reading 
comprehension, inducing students to answer questions that may be categorized like: 
(1) induction to the assumption of enunciative responsibility, (2) induction for non-
assumption the enunciative responsibility, (3) orientation for the study of vocabulary 
and grammar and (4) orientation of extra themes. The results from the comparison of 
the books of 4th and 5th grade of the two analyzed collections, we observed through 
the links of (non) responsability Nølke (1994; 2001; 2006; 2009; 2013), Nølke, 
Fløttum e Norén (2004), which in 79% of the questions, the authors induce the 
decoding of a content objectively inscribed in the text. In this sense, the notion of 
understanding a text is compromised, since it is limited to copying contents or 
transcription exercises, failing to consider the interactive use of language, or rather, 
failing to expand the student's knowledge in the (re)construction of the text of the 
meanings. This shows that there is a lack in the deal with the text that includes the 
textual-discursive resources in the reading activities in Portuguese textbooks. We 
recall, in this direction, the works of Marcuschi (2005), Antunes (2003, 2005), and 
Bunzen Rojo (2008), among others authors who contributed greatly to orient the 
choice of Portuguese textbooks. Finally, we believe that the study about the 
enunciative responsibility phenomenon in Portuguese textbooks offers, above all, 
instruments in order to the interlocutors identify the elements present in the 
enunciation and the effects that these elements bring to the (re) construction of the 
meanings in texts that they read and write in the classroom. 

 



 
 

Key-words: Textual analysis of discourses. Enunciative responsibility. Enunciative 
links. Textbooks. Text comprehension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El libro didáctico de Lengua Portuguesa viene siendo, a lo largo del tiempo, objeto 
de muchas investigaciones, sin embargo, el tema aún tiene mucho a ser discutido, 
reflexionado y ampliado. Esa convicción nos movilizó a realizar esa investigación, 
buscando contestar tres preguntas: (1) ¿Cómo el autor del libro didáctico induce el 
alumno a posicionarse en cuestiones de comprensión de textos del libro didáctico de 
Lengua Portuguesa de 4º y 5º años? (2) ¿Qué eslabones enunciativos son utilizados 
por el autor del libro didáctico en cuestiones de comprensión del texto en lo que se 
refiere a la asunción de la responsabilidad enunciativa? Y (3) ¿Qué eslabones 
enunciativos son utilizados por el autor del libro didáctico en cuestiones de 
comprensión del texto en lo que se refiere a la no responsabilidad enunciativa? En 
esta dirección establecemos como objetivos identificar, describir, analizar e 
interpretar cómo se materializa en libros didácticos de Lengua Portuguesa la (no) 
asunción de la responsabilidad enunciativa. El tema encuentra eco en las 
orientaciones de los Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998, 2001), que 
asumen que “toda educación comprometida con el ejercicio de la ciudadanía 
necesita crear condiciones para que el alumno pueda desarrollar su competencia 
discursiva” (BRASIL, 1998, p. 23). Esa asertiva de los PCN (1998; 2001) presenta 
estrecha relación con nuestro objeto de investigación y ha corroborado para la 
realización del estudio. Así, analizamos cuestiones de comprensión de texto 
elaboradas por autores de libros didácticos de Lengua Portuguesa del 4º y 5º año 
utilizados en las escuelas públicas del municipio de Natal – RN, en 2010. Nuestro 
ancoraje teórico se circunscribe en los postulados del Análisis Textual de los 
Discursos – ATD y de la Lingüística Enunciativa. Nos subsidiamos, sobretodo, en los 
estudios de Adam (2011), Nølke (1994, 2001, 2006, 2009, 2013), Nølke, Fløttum e 
Norén (2004), Rabatel (2004, 2005, 2008, 2009), Guentchéva (1994; 1996). El 
análisis de los datos mostró que los autores de libros didácticos de Lengua 
Portuguesa exploran la comprensión de texto, induciendo los alumnos a contestar 
cuestiones que pueden ser categorizadas de la siguiente manera: (1) inducción para 
la asunción de la responsabilidad enunciativa, (2) inducción para la no asunción de 
la responsabilidad enunciativa, (3) orientación para el estudio del léxico y de la 
gramática y (4) orientación de temas extras. Por los resultados advenidos de la 
comparación entre los libros de 4º y 5º años de las dos colecciones analizadas, 
observamos, a través de los eslabones de (no) responsabilidad  Nølke (1994, 2001, 
2006, 2009, 2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004), que en un 79% de las cuestiones 
los autores  inducen a decodificación de un contenido objetivamente inscrito en el 
texto. En ese sentido, la noción de comprender un texto queda comprometida, una 
vez que se limita a la copia de contenidos o ejercicios de transcripción y no 
contempla el uso interactivo de la lengua, eso es, no amplia el conocimiento del 
alumno en la (re)construcción de los sentidos del texto. Por ello, se verifica que hace 
falta un trabajo con el texto que contemple los recursos textual-discursivos en las 
actividades de lectura en los libros didácticos de Lengua Portuguesa. Evocamos, en 
esta dirección, los trabajos de Marcuschi (2005), Antunes (2003, 2005), Bunzen y 
Rojo (2008), entre otros autores que han contribuido para orientar la escoja de libros 
didácticos de Lengua Portuguesa. Por fin, entendemos que el estudio sobre el 
fenómeno de la responsabilidad enunciativa en libros didácticos de Lengua 
Portuguesa ofrece, sobretodo, herramientas para que los interlocutores identifiquen 
los elementos presentes en la enunciación y los efectos que esos elementos traen 



 
 

para la (re)construcción de los sentidos en los textos que ellos leen y escriben en el 
aula. 

 

Palabras-clave: Análisis textual de los discursos. Responsabilidad enunciativa. 
Eslabones enunciativos. Libro didáctico. Comprensión de texto.        
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos últimos anos, principalmente depois da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1998, 2001), os estudos acerca dos gêneros 

discursivos vêm contribuindo para um novo enfoque no que diz respeito ao trabalho 

com o texto. Diante disso, os PCN estabelecem que “toda educação comprometida 

com o exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa 

desenvolver sua competência discursiva” (BRASIL, 1998, p. 23). A despeito disso, 

Antunes (2014) declara ser decisivo o desenvolvimento da competência linguístico-

comunicativa dos alunos, a fim de que eles possam ter êxito em suas múltiplas 

atuações sociais. Dialogando com a autora, Scheneuwly e Dolz (2004, p. 74) 

afirmam que a escola é um local propício para tornar autênticas as situações de 

produção e recepção de textos. Nesse sentido, o livro didático, principal ferramenta 

do professor na sala de aula, deve contribuir para que os alunos tenham uma 

aprendizagem significativa, desenvolvendo seu senso crítico nas atividades 

orientadas tanto na leitura quanto na produção de textos orais e escritos.   

Dessa forma, propomo-nos, a partir dos princípios da Linguística Enunciativa 

e da Análise Textual dos Discursos (ATD), a estudar o fenômeno da 

responsabilidade enunciativa nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, na pretensão de observar como os autores do livro didático orientam 

os alunos a se posicionarem frente aos textos que eles leem. 

O presente trabalho insere-se como uma das investigações desenvolvidas 

no âmbito do projeto do Observatório da Educação, intitulado “Leitura e escrita: 

recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e português” 

(CAPES/INEP – Edital 038/10-PPGED/PPgEL/PPGECNM-2011-14/CONTAR). Foi a 

partir desse projeto e das discussões acerca da ATD (ADAM, 2011) que projetamos 

nossa investigação. 

A análise textual dos discursos (ATD) tem como propósito estudar a 

produção co(n)textual de sentido, que deve se fundamentar na análise de textos 

concretos. Nesse sentido, a teoria postulada por Adam (2011) focaliza a produção e 

a circulação de práticas discursivas em diversos contextos. Destacamos, assim, que, 

em sua teoria, Adam (2011) articula texto e discurso, dando um novo enfoque ao 

estudo do texto e ao “conjunto de operações que levam um sujeito a considerar, na 
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produção e/ou na leitura/audição, que uma sequência de enunciados forma um todo 

significante” (ADAM, 2011, p. 14). 

Assim, para fundamentar nossa investigação, ancoramo-nos, principalmente, 

nos aportes teóricos de Adam (2011), Nølke (1994, 2001, 2006, 2009, 2013), Nølke, 

Fløttum e Norén (2004), Rabatel (2004, 2005, 2008, 2009) e Guentchéva (1994, 

1996). Outros autores que seguem esse paradigma e desenvolveram pesquisas na 

área são: Rodrigues (2003, 2008), Rodrigues et al. (2010) e Passeggi et al. (2010). 

Adam (2011) explica a ATD afirmando que os enunciados apresentam níveis 

ou planos de análise que se articulam para formar o texto, dentre os quais podemos 

citar a responsabilidade enunciativa, foco do nosso estudo. Para o autor, é através 

dessa dimensão do texto que materializamos nossos pontos de vista e assumimos 

ou não os nossos posicionamentos.  

Nessa perspectiva, Rabatel (2009), um dos estudiosos da Linguística 

Enunciativa, afirma que o enunciador pode exprimir seu ponto de vista (PDV) tanto 

diretamente, por comentários explícitos, quanto indiretamente, caracterizando, 

assim, uma “quase-responsabilidade enunciativa”. 

Os estudos de Bakhtin ([1929] 2005), acerca das vozes no texto literário, ou 

seja, a polifonia do discurso, e de Ducrot (1987), sobre a polifonia na linguística, 

embasaram muitos teóricos. Um dos principais foi o autor da teoria denominada 

ScaPoLine – La  théorie scandinave de la polyphonie linguistique1, Henning Nølke 

(1994, 2001, 2004, 2009, 2013). Em seus estudos, Nølke (1994, 2009) apresenta 

uma teoria pautada, a princípio, nos conceitos de polifonia bakhtiniana e ducrotiana, 

quando afirma que não produzimos enunciados do vazio, pois o discurso mantém 

relações com outros discursos, podendo ser anteriores, futuros ou até imaginados 

(NØLKE, 2009). 

Os estudos mencionados foram um dos motivos que nos impulsionaram 

para a realização deste estudo, entretanto, podemos citar outras motivações que 

justificam nossa escolha, como a nossa experiência na pesquisa desenvolvida no 

Curso de Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada (CMLA/UECE) – “Os 

gêneros textuais e o ensino da produção de texto: análise de propostas em livros 

didáticos de língua inglesa” –, na qual analisamos livros didáticos de língua inglesa 

como língua estrangeira sob a perspectiva dos estudos dos gêneros textuais. A 

                                                           
1
 A Teoria Escandinávia da Polifonia Linguística. 
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nossa pesquisa de mestrado, por sua vez, foi instigada pela nossa experiência como 

professora universitária na orientação dos alunos do curso de Letras, na disciplina 

de Estágio Supervisionado. Muitos dos alunos tinham dificuldade de encontrar e/ou 

produzir material didático para ministrar suas aulas, problema também observado 

entre os professores da rede municipal, estadual e privada, que acompanhavam e 

supervisionavam os estagiários. 

Na presente investigação, o corpus é composto por livros didáticos de 

Língua Portuguesa do 4º e 5º ano, trabalhados nas escolas públicas do município de 

Natal/RN, no ano de 2010. Entre as coleções aprovadas pelo PNLD, no ano de 

2010, onze são utilizadas por escolas do município de Natal. Nos livros didáticos, 

selecionamos as atividades de compreensão dos textos que introduzem as 

unidades/capítulos orientados para a leitura. Como forma de sistematizar a 

pesquisa, selecionamos o gênero discursivo mais recorrente nesses textos, a saber, 

o conto. Para tanto, as questões, abaixo, serão orientadoras da investigação.  

1- Como o autor do livro didático induz o aluno a se posicionar em questões de 

compreensão de texto no livro didático de Língua Portuguesa do 4º e 5º ano? 

2- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão de texto para induzir a assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

3- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão de texto para induzir a não assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

Visando responder a essas perguntas, estabelecemos como objetivos gerais 

identificar, descrever, analisar e interpretar como se materializa em livros didáticos 

de Língua Portuguesa a (não) assunção da responsabilidade enunciativa e como tal 

mecanismo é usado para que o aluno possa inferir o(s) posicionamento(s) do(s) 

enunciador(es) dos textos que ele lê em livros didáticos. Por fim, assumimos como 

objetivos específicos: 

 Averiguar como o autor do livro didático induz o aluno a se 

posicionar nas questões de compreensão de texto do livro didático 

de Língua Portuguesa; 
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 Identificar e analisar os elos enunciativos usados pelo autor do livro 

didático nas questões de compreensão de texto para a assunção 

da responsabilidade enunciativa 

 Identificar e analisar os elos enunciativos usados pelo autor do livro 

didático nas questões de compreensão de texto para a não 

assunção da responsabilidade enunciativa. 

Diante disso, esperamos que a presente pesquisa possa trazer contribuições 

significativas aos estudos da linguagem, ao ensino de Língua Portuguesa e, por 

consequência, ao desenvolvimento das competências específicas, assim como um 

aprimoramento das atividades propostas no livro didático. 

Para a exposição do nosso estudo, dividimos este trabalho em seis 

capítulos. No primeiro, tecemos as nossas considerações iniciais e apresentamos 

nosso trabalho. No segundo, fazemos um percurso teórico que fundamenta nossa 

análise, discorrendo sobre os elementos conceituais acerca da análise textual dos 

discursos e as principais teorias sobre polifonia linguística e responsabilidade 

enunciativa. No terceiro, tecemos discussões sobre o livro didático no Brasil, 

mostrando o quadro atual de políticas públicas e as diretrizes do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). No quarto, apresentamos a nossa proposta metodológica, 

o universo de estudo – os livros didáticos –, bem como nossos critérios e 

procedimentos de análise. No quinto, procedemos à análise dos dados. Por fim, as 

nossas considerações finais são expostas no sexto capítulo. 
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2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: A RESPONSABILIDADE 

ENUNCIATIVA EM FOCO 

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso teórico acerca da Análise Textual 

dos Discursos (ATD), proposta por Adam (2011), enfatizando o estudo do texto 

como objeto de análise, bem como discutimos o conceito sobre a responsabilidade 

enunciativa ou posicionamento enunciativo. 

 

2.1 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

Os postulados da Análise Textual dos Discursos inscrevem-se “na 

perspectiva de um posicionamento teórico e metodológico que, com o objetivo de 

pensar o texto e o discurso em novas categorias, situa decididamente a linguística 

textual no quadro mais amplo da análise do discurso” (ADAM, 2011, p. 24). A ATD é 

designada por Adam (2011, p. 23) como “uma teoria da produção co(n)textual de 

sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos”.  

Nessa nova perspectiva, Adam (2011, p. 43) considera, ao mesmo tempo, 

“uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da linguística 

textual e da análise do discurso”. Ele articula “uma linguística textual desvencilhada 

da gramática de texto e uma análise do discurso emancipada da análise de discurso 

francesa (ADF)” (ADAM, 2011, p. 43), constituindo, como o próprio autor diz, “novas 

bases”.  

Nesse sentido, para Adam (2010a, p. 16),  

 

a análise de discurso precisa da linguística textual porque as 
unidades da linguística clássica, mesmo aquelas da linguística da 
enunciação, não podem ser simplesmente aplicadas para além da 
frase [...]. No contexto de uma teoria da produção cotextual de 
sentido, ela deve favorecer à análise de discurso uma teoria do texto 
que ultrapasse os limites lógico-gramaticais das gramáticas de texto.  

 

É pensando o texto e o discurso em novas categorias que Adam (2011, p. 

25) apresenta “uma reflexão epistemológica e uma teoria do conjunto”, entendendo 

o texto como  
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um objeto empírico tão complexo que sua descrição poderia justificar 
o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse objeto e de 
suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral que 
temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de 
conceitos das diferentes ciências da linguagem um novo quadro e 
uma indispensável coerência. 

 

 

Dessa maneira, a linguística textual tem como papel, na análise do discurso, 

“teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto” (ADAM, 2011, p. 63) e se 

refere tanto à descrição e à definição das diferentes unidades quanto às operações 

que são realizadas sobre os enunciados, em qualquer nível de complexidade. 

Nesse sentido, Adam (2011, p. 25) apresenta uma definição da textualidade 

como um “conjunto de operações que levam um sujeito a considerar, na produção 

e/ou na leitura/audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo 

significante”. 

Adam (2011) sintetiza no Esquema 1 a relação entre os níveis de análise do 

discurso e os níveis da análise textual, entre os quais podemos citar a 

responsabilidade enunciativa, foco do nosso estudo, que está situada no nível da 

enunciação, denominado no esquema como N7 e que será discutido no capítulo 3. 
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Esquema 1 – Níveis ou planos da Análise Textual dos Discursos (ATD) 

  

Fonte: ADAM (2011, p. 61). 
 

 

A partir do Esquema 1, podemos observar que o gênero discursivo é visto 

como elemento de interseção entre os níveis ou planos da análise de discurso e os 

níveis ou planos de análise textual, pois é através dos gêneros que materializamos 

nossos enunciados.  

A proposta de Adam (2011), sintetizada no Esquema 1, destaca que todo 

discurso apresenta uma ação de linguagem, um objetivo, uma intenção (N1), que se 

realiza em uma situação de interação social (N2) estabelecida através de uma 

formação discursiva na língua em uso (N3). 

A materialização dos textos por meio dos gêneros discursivos possui uma 

linearidade, partindo da textura (proposições enunciadas e períodos) – N4, formando 

uma estrutura composicional (sequências e planos de textos) – N5, que podemos 

analisar nos três níveis apresentados a seguir: 
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 No nível semântico (N6) – apoiado na “na noção de representação 

discursiva e em noções conexas (anáforas, correferências, 

isotopias, colocações), que remetem ao conteúdo referencial do 

texto” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152); 

 No nível enunciativo (N7) – baseado na “noção de 

responsabilidade enunciativa, que corresponde às “vozes” do texto, 

à sua polifonia” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152); 

 No nível argumentativo (N8) – embasado “nos atos de discurso 

realizados e na sua contribuição para a orientação argumentativa 

do texto” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152). 

 

Frente ao exposto, é importante destacar que Adam (2011, p. 63) salienta 

que “a linguística textual tem como papel, na análise do discurso, teorizar e 

descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da unidade de 

grande complexidade que constitui um texto”, elemento central da ATD. 

Ressaltamos na proposta de Adam o estudo do texto associado aos seus contextos 

de uso. Como o próprio autor diz, a transposição da “fronteira do núcleo da frase 

simples para abordar os produtos naturais da interação linguageira, que são os 

textos, não se procede a uma simples extensão transfrasal dos limites da linguística” 

(ADAM, 2011, p. 77). É com esse direcionamento que Adam considera que sua 

proposta é um modelo teórico particular. Nesse sentido, Adam (2012, p. 192-193) 

ressalta as razões teóricas, metodológicas e didáticas que fundamentam o modelo 

de análise, as quais passamos a descrever. 

 

-Das razões teóricas: existem teorias parciais pertinentes nos 
diferentes níveis. Assim, a teoria dos atos de fala ou atos ilocutórios 
(Austin, Searle, etc.) é uma teoria parcial do nível N8; a teoria dos 
gêneros é uma teoria do nível N3; a teoria das sequências textuais 
que eu desenvolvo é uma teoria parcial do nível N5; a linguística da 
enunciação (Benveniste) e a teoria do ponto de vista (Rabatel, Nølke) 
são as teorias do nível N7; a teoria da argumentação na língua 
(Ducrot) é uma teoria dos níveis N8 e N6. O nível N1 é perfeitamente 
teorizado por pesquisadores que se posicionam no interacionismo 
(Bronckart) e é o objeto principal das teorias interacionistas e 
conversacionais, enquanto o nível N2 é o objeto clássico da análise 
do discurso francesa (Pêcheux), bem conhecida no Brasil. 

- Das razões metodológicas e didáticas: a complexidade do objeto 
de estudo é tal, que é metodologicamente necessário dividir e 
distinguir o momento da análise e o momento da teorização. Cada 
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nível é a meu ver um momento de análise, uma unidade de pesquisa 
e de ensino (esse é um aspecto didático que eu considero como 
mais importante) ligado aos outros, mas suficientemente distintos 
para formar um todo. Na verdade, um texto pode ser descrito usando 
apenas um nível de análise, usando a teoria pertinente de cada nível. 
A questão é ver que nós estamos, então, diante de um objeto parcial 
de alta complexidade, que requer uma descrição de uma teoria mais 
vasta2,3. 

 
Adam, ainda na busca de coerência metodológica, propõe uma unidade 

mínima textual de análise chamada de proposição-enunciado, que discutiremos no 

próximo tópico. 

 

2.2 O CONCEITO DE PROPOSIÇÃO-ENUNCIADO 

 

Adam (2011), em sua reflexão, rediscute a concepção de frase a partir da 

posição de Benveniste (2005, 2006) e percebe que essa noção dificilmente pode ser 

mantida como uma unidade de análise textual, ao pensar na estabilidade insuficiente 

em sua estrutura sintática. O autor destaca também a “imprecisão da noção retórico-

estilística de período” (ADAM, 2011, p. 104) e defende fazer do período uma 

unidade textual, pois a frase tem limites e descrições imprecisas, como, por 

exemplo, a taxonomia em frase simples, frase complexa, frase verbal etc., que, para 

o autor, não há como atribuir um conteúdo preciso a partir de tais nomenclaturas. 

Baseamo-nos, neste trabalho, no conceito de proposição-enunciado de 

Adam (2011). O autor defende que a proposição-enunciado, “efetivamente realizada 

e produzida por um ato de enunciação” (ADAM, 2011, p. 106), é a unidade de base 

                                                           
2
 - Des raison théoriques: il existe des théories partielles pertinentes de ces différents niveaux. Ainsi 

la théorie des actes de discours ou actes ilocutoires (Austin, Searle, etc) est une théorie partielle du 
niveau N8; la théorie des genres est une théorie du niveau N3; la théorie des séquence textuelles que 
j´ai développée est une théorie partielle du niveau N5; la linguistique de l´enonciation (Benveniste) et 
les théories du point de vue (Rabatel, Nølke) sont des théories du niveau N7; la théorie de 
l´argumentation dasn la langue (Ducrot) est une théorie des niveaux N8 et N6. Le niveau N1 est 
parfaitment théorisé par les chercheurs qui se positionnent dans l´interactionnisme (Bronckart) et c´est 
l´objet principal des théories interactionnistes et conversationnelles, tandis que le niveau N2 est l´objet 
classique de l´analyse de discours française (Pêcheux), bien connue au Brésil. 
- Des raisons méthodologiques et didactiques: la complexité de l´objet d´étude est telle, qu´il est 
méthologiquement nécessaire de le diviser et de distinguer des moments d´analyse et même de 
théorisation. Chaque niveau constitue à mes yeux un moment d´analyse, une unité e recherche et 
d´enseignement (c´est un aspect didactique que je considère comme très important) liée aux autres 
mais assez distincte des autres pour former un tout. En fait, on peut décrire un texte en se contentant 
d´un niveau d´analyse et en s´appuyant sur une théorie consistante de ce niveau. Le tout est de bien 
voir qu´on n´opère alors qu´une description partielle d´un objet de très haute complexité qui demande 
une théorie plus vaste.” 
3
 Todas as traduções no corpo deste trabalho são de nossa autoria. 
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para a análise textual. Essa unidade de base se entrelaça com outras unidades, 

constituindo o plano de texto, organizando uma estrutura sequencial de enunciados 

e viabilizando a atribuição de sentido(s) ao texto como um todo. 

Para Adam (2011, p. 106), a proposição-enunciado “é uma unidade textual 

de base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, 

como um enunciado mínimo”.  

O autor usa o termo  

 

“proposição” – sem especificar a cada microproposição – para 
reforçar o fato de que se trata de uma microunidade sintática e de 
uma microunidade de sentido. Conservo da proposição clássica, a 
ligação entre um objeto de discurso (“sujeito” ou “tema”) e o que é 
dito a respeito por intermédio (enunciação verbal) ou não 
(enunciado nominal) de um predicado verbal4 (ADAM, 2012, p. 
194). 

 

Ainda concernente ao conceito de proposição-enunciado, Adam (2011, p. 

109) declara que esta “compreende três dimensões complementares às quais se 

acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo aparecendo isolado, 

um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou convoca um ou vários 

outros em resposta ou como simples continuação”. Tal posicionamento do autor é 

encontrado no Esquema 2, o qual mostra as três dimensões complementares da 

proposição-enunciado defendidas por Adam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Je parle de <proposition> - sans préciser chaque fois micro-proposition - afin de souligner le fait qu´il 

s´agit à la fois d´une micro-unité syntaxique et d´une micro-unité de sens. Je retiens de la proposition 
classique le lien entre un objet du discours (<sujet> or <thème> et ce qui en est dit à l´aide (énincé 
verbal) ou non (énoncé nominal) d´un prédicat verbal. 
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      Esquema 2 – Dimensões da proposição-enunciado 

 

Fonte: ADAM (2011, p. 111) 

 

Diante do exposto, percebemos que todo enunciado mantém ligação com 

outros enunciados e/ou incita um ou mais enunciados como resposta ou como 

continuidade. A condição que liga os enunciados é, na maioria das vezes, 

determinada pela orientação argumentativa. As três dimensões de toda proposição-

enunciado são: 

 

Uma dimensão enunciativa [B] que se encarrega da representação 
construída verbalmente de um conteúdo referencial [A] e dá-lhe 
uma certa potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere 
uma força ou valor ilocucionário [F] mais ou menos identificável 
(ADAM, 2011, p. 109). 

 

Segundo Adam (2011), é na dimensão enunciativa [B] que recai a condição 

de validar o enunciado, sendo ele verdadeiro, falso ou até mesmo ficcional (nem 

verdadeiro nem falso). Na combinação de uma representação discursiva e de um 

ponto de vista (PdV), o interlocutor determina a condição de verdade/ficcionalidade. 

“O peso de validade de um enunciado, que liga, portanto, uma Rd [A] e um PdV 

[B], é um aspecto essencial de seu valor argumentativo [C1] e de seu valor 

ilocucionário [C2]” (ADAM, 2011, p. 111).  

Ressaltamos que não há, no triângulo do Esquema 2 mencionado, uma 

hierarquização dos elementos que constituem a proposição-enunciado, mas, sim, 
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um sentido de completude, no qual todos os elementos convergem para o 

entendimento da unidade mínima de análise de Adam. 

Vale ressaltar a noção de co(n)texto em Adam (2011, p. 53), a qual é usada 

pelo autor  

 

para dizer que a interpretação de enunciados isolados apoia-se tanto 
na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à direita (cotexto) 
como na operacionalização, que consiste em imaginar uma situação 
de enunciação que torne possível o enunciado considerado. Essa 
(re)construção de um co(n)texto pertinente parte, economicamente, 
do mais diretamente acessível: o cotexto verbal e/ou o contexto 
situacional de interação. Se, em uma interação oral, pode haver 
concorrência entre cotexto e contexto da enunciação, na escrita, o 
cotexto é o dado mais imediatamente acessível. Se o cotexto está 
disponível e se ele se mostra suficiente, o interpretante não vai 
procurar em outro lugar. 

 

 

Nessa perspectiva, a proposição-enunciado se realiza em um ato de 

interação, enunciada por um enunciador inseparável de um coenunciador. O fato de 

não existir enunciado isolado, ou seja, de presumirmos uma resposta ou uma ideia 

de continuidade para os nossos atos comunicativos, permite entendermos as 

dimensões que Adam (2011) apresenta como condições necessárias para a ligação 

e completude dos enunciados. Essas dimensões dão sentido ao texto por meio das 

condições de ligação, uma vez que uma dimensão enunciativa constrói através de 

um ponto de vista a representação de um conteúdo referencial, assim como confere 

uma força ou valor ilocucionário, resultado das potencialidades argumentativas dos 

enunciados. 

Assim, apresentamos, no Esquema 3, as operações de textualização da 

proposição-enunciado, quais sejam: operação de segmentação e operação de 

ligação, responsáveis pela formação do texto, este entendido como um todo formado 

por uma ou mais proposição-enunciado. 
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Esquema 3 – Operações de textualização 

 

Fonte: ADAM (2011, p. 64). 

 

É importante também destacar que uma das dimensões da proposição-

enunciado enfoca o estudo da responsabilidade enunciativa ou do ponto de vista, 

objeto de estudo desta investigação. No próximo tópico, pois, teceremos algumas 

considerações acerca da responsabilidade enunciativa e seus desdobramentos. 

 

 

2.3. A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

 

 

Interessa-nos, neste tópico, refletir acerca do conceito de responsabilidade 

enunciativa ou posicionamento enunciativo. A noção de responsabilidade 

enunciativa e/ou ponto de vista tem sido alvo de discussões de muitos autores, entre 

eles, podemos destacar: Adam (2011), Nølke (1994, 2001, 2006, 2009, 2013), 

Nølke, Fløttum e Norén (2004), Rabatel (2004, 2005, 2008, 2009) e Guentchéva 

(1994, 1996). 

Com o intuito de discutir o termo e as aplicações da responsabilidade 

enunciativa nos estudos da linguagem, os autores De Brabanter e Dendale (2008) 

organizaram uma coletânea com trabalhos apresentados na conferência The Notion 

of Commitment in Linguistics, que ocorreu na Universidade de Antwerp, em janeiro 

de 2007. Segundo os autores, o termo em inglês que podemos assimilar a 

responsabilidade enunciativa é commitment, que tem a tradução literal de: 

compromisso, cometimento, promessa, obrigação. Esse termo se aproxima do prise 
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en charge, em francês, mas os autores afirmam que commitment não abrange o 

significado exato de prise en charge.  

Para De Brabanter e Dendale (2008), o termo responsabilidade enunciativa 

é utilizado em três grandes áreas de pesquisa da Linguística: estudos sobre os atos 

ilocucionários, estudos sobre modalidade e evidencialidade e modelos formais de 

diálogo/argumentação. 

Outra coletânea que podemos destacar para os estudos da responsabilidade 

enunciativa é a revista Langue Française, de número 162, 2009. Nesse volume, 

vários estudiosos dedicaram seus artigos para a conceituação e aplicação da noção 

de prise en charge, levando em conta várias perspectivas teóricas. Em um artigo 

introdutório, os organizadores, Coltier, Dendale e De Brabanter, iniciaram a 

discussão elencando as principais teorias norteadoras dos estudos acerca da 

responsabilidade enunciativa, sistematizando suas semelhanças e diferenças. 

Um dos primeiros linguistas a utilizar o termo “responsabilidade enunciativa” 

foi Antoine Culioli (1971). Ele diz que “toda a enunciação supõe uma 

responsabilidade enunciativa do enunciado por um enunciador” (CULIOLI, 1971, p. 

4031). Esse autor estabelece uma relação entre os conceitos de enunciação e 

responsabilidade enunciativa. Para ele, a responsabilidade enunciativa difere da 

enunciação, pois consiste na tomada de uma atitude, ou seja, na escolha daquilo 

que será enunciado. 

Na ATD, a noção de responsabilidade enunciativa está associada à 

presença das vozes no texto, ou seja, ao desdobramento polifônico (ADAM, 2011). 

Para esse estudioso, na produção de um texto, o autor utiliza várias vozes: do outro, 

do social etc., que interagem no discurso para compor seu pensamento. Trataremos 

dos postulados de Adam acerca da responsabilidade enunciativa mais adiante. 

Outro autor que também focaliza o estudo das “vozes” é Bronckart (1999). 

Para esse investigador, “as vozes podem ser defendidas como as entidades que 

assumem (ou às quais são atribuídas) a responsabilidade do que é enunciado” 

(BRONCKART, 1999, p. 326). Assim, os sujeitos do discurso podem comprometer-

se no seu dizer de diversas formas, mediante suas escolhas textual-discursivas. 

Para os autores da Teoria Escandinava da Polifonia Linguística5 – 

ScaPoLine –, Nølke, Fløttum e Norén (2004), o termo commitment, discutido pelos 

                                                           
5
 La théorie SCAndinave de la POLyphonie LINguistiquE foi como o autor apresentou a denominação 

da teoria e a sigla ScaPoLine (2004). 
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autores De Brabanter e Dendale (2008), está estritamente associado à 

responsabilidade. Na visão da ScaPoLine, ser responsável por uma proposição 

significa ser a fonte dela. Nølke (1994, 2006, 2013), criador da teoria da polifonia 

linguística, diz que cada enunciado consiste em pelo menos um ponto de vista (pdv) 

– uma unidade semântica na qual estão incluídos uma fonte, um julgamento e um 

conteúdo. 

Percebemos com essa breve introdução que os estudos referentes a essa 

temática se direcionam para o sentido de “(não) ser responsável” pelo que foi 

enunciado. Entretanto, concordamos com Rodrigues et al. (2010, p. 153) que a 

noção de responsabilidade enunciativa não é consensual entre os teóricos que 

estudam a temática. 

Para entender a responsabilidade enunciativa, é primordial o estudo de 

alguns conceitos relacionados, tais como as concepções de polifonia, dialogismo, 

ponto de vista, locutor/enunciador e quadro mediativo, apresentadas e discutidas no 

decorrer deste capítulo. Os postulados que se destacam no tratamento da 

responsabilidade enunciativa são os estudos de Adam (2011), Nølke (1994, 2001, 

2006, 2009, 2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004), Rabatel (2008, 2009) e 

Guentchéva (1994; 1996). Tais estudos tiveram papel norteador em nossa pesquisa 

e têm contribuído para o estudo das vozes no discurso e suas implicações. No 

entanto, antes de discutir o fenômeno da responsabilidade enunciativa em si, 

parece-nos pertinente tecer uma breve introdução acerca dos pressupostos teóricos 

que contribuíram para desenvolvimento desses estudos. 

 

2.3.1 Polifonia: pressupostos teóricos 

 

O termo polifonia tem suas origens na música. “Na música, entendemos por 

polifonia uma combinação de duas ou mais vozes simultâneas que são 

independentes, mas ligados entre si pelas leis da harmonia”6 (NØLKE, 2013, p. 128), 

sendo por esse motivo que o termo foi adotado, metaforicamente, no texto e no 

discurso para se referir à presença de “vozes”. Um texto é considerado polifônico 

quando podemos detectar duas ou mais vozes presentes nele. Não podemos 

confundir polifonia com dialogismo. Em termos gerais, dialogismo é o princípio 

                                                           
6
 En musique, on entend par polyphonie la combinaison de plusieurs voix indépendantes et pourtant 

liées les unes par les lois de l’harmonie. 
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dialógico da linguagem e a polifonia se caracteriza por vozes polêmicas em um 

discurso.  

Segundo Bakhtin (2003), o dialogismo é uma característica constitutiva da 

linguagem, pois mesmo entre produções monológicas podemos observar uma 

relação dialógica; portanto, todo enunciado é dialógico. Podemos dizer então que o 

enunciado não acaba na compreensão do significado. O outro, o interlocutor, está 

sempre na produção do discurso, na constituição dos sentidos, mesmo que o seu 

turno de voz não se manifeste de imediato, ou, ainda, mesmo que ele não se 

manifeste verbalmente. O enunciado é sempre ativamente respondido. Essa 

interação se dá em forma de cooperação mútua, de acordos, de desacordos entre 

os interlocutores, que completam os discursos ou se preparam para deles fazer uso 

etc. (BAKHTIN, 2003). Não falamos, nem escrevemos de qualquer jeito, pois 

dependemos da atitude compreensiva e responsiva do outro. Esse é um princípio do 

caráter dialógico da linguagem. 

O russo Mikhail Bakhtin foi quem primeiro utilizou os estudos polifônicos no 

discurso (literário), dando, claro, uma nova “roupagem” ao termo. Em sua obra 

Problemas da poética de Dostoiévski ([1929] 2005), o autor discute e enfatiza o 

romance dostoievskiano como basilar para os estudos literários. Bakhtin apresenta 

dois tipos de romances: o monológico e o polifônico, sendo Dostoiévski o precursor 

do romance polifônico.  

Na perspectiva de Bakhtin ([1929] 2005, p. 4), “a multiplicidade de vozes e 

consciências independentes e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes 

plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de 

Dostoiévski”. Os heróis no romance de Dostoiévski não estão mudos, à mercê de um 

mundo sem diálogo, ao contrário, eles são recriados em uma visão humanística e as 

vozes da vida social, cultural e ideológica são materializadas em suas múltiplas 

representações. Os personagens são sujeitos das suas próprias consciências, 

revelando vários “eus” na construção do universo romanesco. Bakhtin ([1929] 2005) 

examina as relações entre o autor e o herói no romance de Dostoiévski e introduz, 

assim, a noção de polifonia no discurso. 

A partir do conceito de polifonia de Bakhtin ([1929], 2005), Oswald Ducrot 

([1973] 1987) desenvolve seus estudos na teoria polifônica na linguística. Porém, de 

acordo com Nølke (2013), foram os teóricos Bally e Genette quem inspiraram 
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diretamente o autor. Nølke (2013) mostra, através da Figura 1, o levantamento 

histórico dos estudos da polifonia. 

 

   Figura 1 – A árvore histórica 

 

Fonte: NØLKE (2013, p. 130). 

 

Nølke (2013) sintetiza muito bem na Figura 1 como se desenvolveram 

historicamente os estudos polifônicos. Podemos perceber, nas “raízes”, a presença 

de três grandes teóricos inspiradores da teoria da polifonia. Bakhtin (já mencionado); 

Genette (1979), crítico literário francês que distingue “locutor” e “observador” na 

narrativa literária; e Bally, sucessor de Saussure e um dos principais nomes da 

Linguística da Enunciação. Foi a partir desses três teóricos que Ducrot desenvolveu 
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sua teoria e tem inspirado muitas outras, como podemos bem observar nos “galhos” 

da árvore. 

Nølke (2013) declara que, apesar de a polifonia nunca ter sido de fato a 

preocupação central de Ducrot, ele conseguiu defini-la como um termo linguístico 

capaz de tratar algumas propriedades específicas do sistema da língua. O original 

da teoria de Ducrot ([1973], 1987) foi a divisão do locutor no nível do enunciado, 

fazendo a distinção entre locutor e enunciador. 

Um exemplo dado por Ducrot para explicar seus estudos parte de uma 

análise feita da negação sintática do francês ne pas (não, em português). Na 

proposição-enunciado “Este muro não é branco”, o locutor apresenta dois pontos de 

vista (pdv): 

pdv1: “Este muro é branco" 

pdv2: “pdv1 está errado” 

A presença de dois pdv na proposição-enunciado acima indica, na teoria de 

Ducrot, que temos um enunciado polifônico. A partir daí, muitos linguistas têm se 

inspirado em Ducrot para desenvolver suas teorias. Apesar da importância de todas 

as teorias sobre a polifonia, em nosso estudo, destacamos a Teoria Escandinava da 

Polifonia Linguística – ScaPoLine –, com Nølke, Fløttum e Norén (2004).  

A teoria da ScaPoLine é o último exemplo de uma teoria que foi inspirada 

diretamente pelo trabalho de Ducrot. O grande idealizador e criador dessa teoria foi 

o teórico Henning Nølke (1994). Para ele, a ScaPoLine é uma teoria capaz de 

antecipar e especificar a codificação linguística da polifonia. Depois da criação do 

grupo da Escandinávia, em 2000, e com a publicação do livro sobre a ScaPoLine, 

em 2004, várias pesquisas e publicações têm sido realizadas nesse campo, em 

diferentes línguas e textos (NØLKE, 2013). 

Feita essa breve introdução, passamos à discussão das principais teorias 

que tratam do fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

 

2.3.2 Jean-Michel Adam 

 

Na visão de Adam (2011), no ato da enunciação, os interlocutores utilizam 

estratégias discursivas para assumir ou não sua responsabilidade enunciativa, ou 

seja, o seu ponto de vista (PdV). Para Adam (2011, p. 110), “a responsabilidade 

enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar conta do desdobramento polifônico”, 
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dando margem às vozes do discurso e ao engajamento enunciativo. Nessa 

perspectiva, o locutor-narrador pode assumir o que foi enunciado ou atribuir essa 

responsabilidade a outras instâncias, dando um sentido de distanciamento. A 

responsabilidade enunciativa é uma das dimensões que compreendem a 

proposição-enunciado discutida no segundo capítulo e apresentada no Esquema 2. 

É importante mencionar que Adam (2011) distingue locutor de enunciador. 

Para o autor, locutor é a pessoa física que fala, que tem o papel de “enunciar”. O 

locutor só tem o papel de enunciador se este assumir o ponto de vista. Para Adam 

(2011, p. 111), um enunciado 

 
 
é posto como válido conforme o locutor (EU-válido), conforme seu ou 
seus interlocutores (TU-válido), conforme os outros (delocutivos 
ELE[S]/ELA[S]-válido), para todos (NÓS-válido) ou conforme a 
opinião comum, a doxa das máximas, provérbios e ditados (NÓS, 
ALGUÉM, A GENTE-válido). 

 

Adam (2011) explica que um grande número de unidades da língua pode 

determinar o grau de responsabilidade enunciativa. O autor amplia o quadro de 

Benveniste ([1974] 2006) e apresenta as categorias das unidades da língua que 

marcam o grau da responsabilidade enunciativa. Vejamos essas unidades 

apresentadas por Adam (2011): 

 

Quadro 1 – Categorias e marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa 
 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

01 Índices de pessoas meu, teu/vosso, seu 

02 Dêiticos espaciais e 

temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada) 

03 Tempos verbais Oposição entre o presente e o futuro do 

pretérito 

Oposição entre o presente e o par pretérito 

imperfeito e pretérito perfeito 
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04 Modalidades Modalidades sintático-semânticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Ficcional e 

(4) Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidades intersubjetivas 

Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

05 Diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso direto (DL) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

06 Indicações de  

quadros mediadores 

Marcadores como: segundo, de acordo com 

e para 

Modalização por um tempo verbal como o 

futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala, 

como: afirmam, parece 

Reformulações do tipo: é, de fato, na 

verdade, e mesmo em todo caso 

Oposição de tipo: alguns pensam (ou dizem) 

que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc. 

07 Fenômenos de  

modalização  

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo 

mesmo (como se diz, para empregar um 

termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as 

coisas (por assim dizer, melhor dizendo, não 
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encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas 

mesmas (no sentido etimológico, nos dois 

sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (como é a 

expressão? Como você costuma dizer) 

08 Indicações de um  

suporte de percepções  

e de pensamentos  

relatados 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, 

tocar, experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento 

representado) 

Fonte: PASSEGGI et al. (2010, p. 300-301). 

 

Mediante as unidades apresentadas, o enunciador pode se distanciar ou não 

do que está sendo dito. As intenções dessa (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa ou desse (não) envolvimento podem ser várias. O autor pode, por 

exemplo, querer preservar sua face positiva, pode não querer ser criticado, pode 

querer atribuir um discurso de autoridade sobre o que está sendo dito ou pode, até 

mesmo, estar inseguro do que diz. Dessa maneira, o interlocutor utiliza os 

mecanismos linguísticos que inserem vozes no discurso para expressar seu ponto 

de vista. Exemplos comuns disso nos trabalhos acadêmicos são expressões do tipo: 

segundo o autor X, para tal autor, como afirma o autor Y etc. Com esses 

mediadores, o enunciador pode exprimir seus posicionamentos através da “voz” de 

outro. 

Adam (2011) dialoga com vários outros autores da área, como, por exemplo, 

Nølke (1994, 2001, 2006, 2009, 2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004), Rabatel 

(2004, 2005, 2008, 2009) e Guentchéva (1994, 1996). Os próximos tópicos serão 

destinados aos estudos desses autores. 

 

 

2.3.3 Alain Rabatel 

 

Outro estudioso da responsabilidade enunciativa é Alain Rabatel (2004, 

2005, 2008, 2009). Para ele, “todo objeto de discurso é representado por uma fonte 
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enunciativa conforme suas intenções pragmáticas” (RABATEL, 2005, p. 57)7. Apesar 

da clareza da afirmação anterior, o autor declara que a problemática dos estudos 

sobre ponto de vista (PDV)8 é ampla. 

De forma geral, Rabatel (2003, p. 1) nomeia PDV como “tudo que, na 

referenciação dos objetos (do discurso), revele, de um ponto de vista cognitivo, uma 

fonte enunciativa singular e denote, direta e indiretamente, seus julgamentos sobre 

os referentes”9. 

Para Rabatel (2008), uma voz pode, ao mesmo tempo, se referir a uma fala 

do locutor e a um ponto de vista. De acordo com esse autor: 

 

É toda a dificuldade da ambivalência das vozes para Bakhtin, que 
Genette começou a levantar com sua análise das focalizações 
narrativas. Uma voz pode, ao mesmo tempo, remeter a uma fala de 
locutor, mas também a um ponto de vista (PDV). Ora, esse PDV, por 
um lado, não corresponde necessariamente a um locutor, ele pode 
se referir a enunciadores intradiegéticos distintos do locutor (por 
exemplo, um personagem, ou uma opinião dóxica), por outro lado, 
não se exprime necessariamente pelas falas, mas pode corresponder 
a modos de doação das ações, das percepções dos personagens – é 
o que tentamos distinguir com as diferentes modalidades dos PDV 
representados, contados e assertivos. Em outros termos, a voz a 
qual se fala aqui não tem necessariamente a ver com o conceito 
linguístico de “voz referida a um locutor”, mas corresponde, antes, a 
valores [...] (RABATEL, 2008, p. 374)10. 

 

 

Inicialmente, em seus trabalhos, Rabatel segue os postulados de Ducrot na 

definição das instâncias enunciativas. Pelos estudos de Rabatel, temos um locutor, a 

instância que fala, um enunciador, que assume a figura responsável pela produção 

                                                           
7
 Tout objet du discours est représenté par une source énonciative selon ses intentions pragmatiques 

8
 Em seus trabalhos, o autor codifica ponto de visa como PDV (todas as letras em maiúsculo). 

9
 On nommera PDV tout ce qui, dans la référenciation des objets (du discours) révèle, d’un point de 

vue cognitif, une source énonciative particulière et dénote, directement ou indirectement, ses 
jugements sur les référents. 
10

 C’est toute la difficulté de l’ambivalence des voix chez Bakhtine, que Genette a commencé à lever 
avec son analyse des focalisations narratives. Une voix peut à la fois renvoyer à une parole de 
locuteur, mais aussi à un point de vue (PDV). Or, ce PDV, d’une part, ne correspond pas 
nécessairement à un locuteur, il peut référer à des énonciateurs intradiégétiques distincts du locuteur 
(par exemple un personnage, ou une opinion doxique), d’autre part, ne s’exprime pas nécessairement 
dans des paroles, mais peut correspondre à des modes de donation des actions, des perceptions des 
personnages – c’est ce que nous avons tenté de distinguer avec les différentes modalités des PDV 
représentés, racontés, assertés. En d’autres termes, la voix dont il est question ici n’a pas 
nécessairement à voir avec le concept linguistique de « voix référée à un locuteur », mais correspond 
plutôt à des valeurs [...] (RABATEL, 2008, p. 374). 
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de sentidos no enunciado, e a instância em que o locutor imputa a responsabilidade 

do que foi enunciado. 

  

O locutor (L) é a instância que profere um enunciado, segundo um 
encontro dêitico ou anafórico. O enunciador (E), próximo do sujeito 
modal de Bally, assume o enunciado. Em um enunciado monológico, 
o locutor também é enunciador; esse locutor e este enunciador 
primários serão marcados por uma maiúscula seguida do número 1 e 
a junção de L1 e E1 marcaremos com uma barra obliqua. Em um 
enunciado dialógico que combina dois PDV, o segundo não é 
necessariamente expresso por um l2 citado, mas por um e2: assim, 
“discursos” narrativizados, “discursos” indiretos livres, ecos 
mencionados, ou os PDV representados ou embrionários em 
contexto heterodiegético, todas as formas que se referem a um ou a 
outro apagamento enunciativo (RABATEL, 2003, p. 3)11. 

 
 

Com a criação da noção de “quase-PEC” para enunciadores segundos, 

Rabatel se distancia de Ducrot. Na noção da “quase-PEC”, Rabatel argumenta que o 

locutor pode imputar um PDV para os enunciadores segundos, mesmo que eles não 

tenham dito. Vejamos o que diz o autor: 

 

Nossa reflexão sobre as diferentes variedades de responsabilidade 
enunciativa (RE) em função das instâncias incita-nos a distinguir, por 
um lado, a RE, para os conteúdos proposicionais que o 
locutor/enunciador primeiro (L1/E1) assume por sua própria conta, 
porque ele os julga verdadeiros, por outro lado, a imputação, para os 
conteúdos proposicionais que L1/E1 atribui a um enunciador 
segundo (e2). No segundo caso apresentado, se o enunciador está 
na fonte de um ponto de vista (PDV), no sentido definido por Ducrot 
(1984), sem ser o autor de falas, é difícil falar em RE, com relação à 
concepção segundo a qual assumir a responsabilidade, é falar, dizer. 
É por essa razão que fazemos, na primeira parte, a hipótese de uma 
“quase-RE”, as aspas marcando que essa RE não é 
verdadeiramente uma, mas que ela é, entretanto, necessária para 
que L1/E1 possa, em seguida, determinar-se com relação a esse 
PDV: nisso, nos distanciamos sensivelmente das teses de Ducrot 
(RABATEL, 2008, p. 60)12. 

                                                           
11

 Le locuteur (L) est l’instance qui profère un énoncé, selon un repérage déictique ou anaphorique. 
L’énonciateur (E), proche du sujet modal de Bally, assume l’énoncé. Dans un énoncé monologique, 
le locuteur est aussi énonciateur ; on notera par une majuscule, suivie du chiffre 1, ce locuteur 
primaire et cet énonciateur primaire, et par une barre oblique le syncrétisme de L1 et de E1. Dans un 
énoncé dialogique combinant deux PDV, le deuxième n’est pas nécessairement exprimé par un l2 
cité, mais par un e2 : ainsi des « discours » narrativisés, des « discours » indirect libre à la troisième 
personne, des mentions écho ironiques, ou des PDV représentés ou embryonnaires en contexte 
hétérodiégétique, toutes formes qui relèvent à un titre ou à un autre d’un certain effacement énonciatif 
(RABATEL, 2003, p. 3). 
12

 Notre réflexion sur les différentes variétés de prise en charge énonciative (PEC), en fonction des 
instances, nous incite à distinguer d’une part la PEC, pour les contenus propositionnels que le 
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Percebemos então que, para o autor, responsabilidade enunciativa e 

imputação são coisas diferentes. A responsabilidade enunciativa refere-se aos 

conteúdos proposicionais que o locutor-enunciador primeiro (L1/E1) toma como seu 

e a imputação, aos conteúdos proposicionais que L1/E1 atribui a um enunciador 

segundo (e2). 

É pertinente mencionar aqui a relação que Rabatel (2005) faz da 

responsabilidade enunciativa com o ensino. O autor explica que as dificuldades de 

um trabalho eficaz com os interlocutores são amplas. Esse autor trata esses 

estudos, mais especificamente o estudo sobre os pontos de vista, como uma 

categoria transversal, sob o plano da práxis, para o ensino-aprendizagem tanto de 

língua como de literatura.  O autor tece comentários acerca dos parâmetros que 

centralizam o ensino de língua francesa e afirma que o domínio dos principais 

mecanismos e ferramentas do ponto de vista é indispensável para a leitura tanto dos 

textos literários quanto dos textos documentários, frequentemente solicitados pelas 

atividades de escrita. 

Rabatel (2005) ainda discute o que os alunos devem construir durante os 

ciclos de ensino, no que se refere à apropriação de ferramentas linguísticas. 

 

Quanto a essa aqui, ela é adaptada conforme a idade dos alunos: 
por exemplo, desde o primeiro ciclo, os alunos devem ser 
sensibilizados ao dito e a maneira de dizer, noção que “se constrói, 
mais do que é ensinada”, em todas essas ocasiões da vida em sala 
de aula (Ministério da Educação nacional, 2002 a, p. 71). No terceiro 
ciclo, “levar em conta o ponto de vista dos outros”, “formular uma 
interpretação e confrontá-la com outrem”, são competências que não 
servem apenas para regulação das interações (Ministério da 
Educação nacional, 2002b, p. 171), elas são igualmente 
consideradas como contribuição para a interpretação de textos 
literários (ibid., p.173), em ligação com a observação refletida da 
língua (ibid., p.198), primeiramente na oral, onde convém convidar os 
alunos a “participar da observação coletiva de um texto ou de um 
fragmento do texto para melhor compreender a maneira cuja língua 

                                                                                                                                                                                     
locuteur/énonciateur premier (L1/E1) assume pour son propre compte, parce qu’il les juge vrais, 
d’autre part l’imputation, pour les contenus propositionnels que L1/E1 attribue à un énonciateur 
second (e2). Dans ce deuxième cas de figure, si l’énonciateur est à la source d’un point de vue (PDV), 
au sens où Ducrot 1984 le définit, sans être l’auteur de paroles, il est difficile de parler de PEC, par 
rapport à la conception selon laquelle prendre en charge, c’est parler, dire. C’est pourquoi nous 
faisons dans une première partie l’hypothèse d’une « quasi-PEC », les guillemets soulignant que cette 
PEC n’en est pas vraiment une, mais qu’elle est toutefois nécessaire pour que L1/E1 puisse ensuite 
se déterminer par rapport à ce PDV : en cela, nous nous écartons sensiblement des thèses de Ducrot 
». 
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francesa aí funciona, justificar seu ponto de vista” (ibid., p.173) 
(RABATEL, 2005, p. 3)13. 

 

Nos dias atuais, tornou-se imprescindível saber como verificar e procurar 

informações, de forma que dominar certos princípios gerais, buscar critérios, analisar 

dados e selecionar alternativas são, a cada dia, ferramentas importantes de 

sobrevivência em um mundo competitivo. Vale então averiguar se o principal 

instrumento usado em sala de aula atribui valores que possam instigar o aluno, no 

nosso casso, ainda criança, a desenvolver seu senso crítico frente ao que podemos 

dizer suas “primeiras leituras” em um ambiente que tenta sistematizar o ensino de 

língua materna. 

Além das suas discussões sobre o fenômeno da responsabilidade 

enunciativa, Rabatel contribuiu para as nossas reflexões quando reflete sobre essa 

noção frente às dificuldades na sala de aula.  

Após a análise das concepções de Rabatel, vejamos as contribuições de 

Guentchéva para os estudos da responsabilidade enunciativa. 

 

2.3.4. Slatka Guentchéva 

 

Guentchéva (1994, 1996) vem desenvolvendo estudos no que concerne à 

noção de quadro mediativo, que é uma das possíveis maneiras de identificarmos 

certo distanciamento por parte do enunciador em relação ao conteúdo do enunciado, 

ou seja, no que diz respeito ao objeto da enunciação. 

Para Guentchéva (1994), muitas línguas possuem marcas linguísticas que 

permitem ao enunciador mostrar os diferentes graus de distância do que está sendo 

dito, ou seja, o enunciador indica que ele não é a fonte primeira da informação. Para 

ela, nas línguas em que tais marcas existem, o enunciador anuncia formalmente, no 

seu próprio ato de enunciação, se ele se envolve ou se ele não se envolve nos fatos 

                                                           
13

 Quant à celle-ci, elle est à moduler selon l’âge des apprenants : par exemple, dès le cycle 1, les 
élèves doivent être sensibilisés au dit et à la manière de dire, notion qui « se construit plus qu’elle ne 
s’enseigne », dans toutes les occasions de la vie de la classe (Ministère de l’Éducation nationale, 
2002a, p. 71). Au cycle 3, « prendre en compte le point de vue des autres », « formuler une 
interprétation et la confronter à celle d’autrui » sont des compétences qui ne servent pas seulement à 
la régulation des interactions (Ministère de l’Éducation nationale, 2002b, p. 171), elles sont également 
mises à contribution pour l’interprétation des textes littéraires (ibid., p. 173), en lien avec l’observation 
réfléchie de la langue (ibid., p. 198), d’abord à l’oral, où il convient d’inviter les élèves à « participer à 
l’observation collective d’un texte ou d’un fragment de texte pour mieux comprendre la manière dont la 
langue française y fonctionne, justifier son point de vue » (ibid., p. 173). 
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enunciados. A autora denomina esse distanciamento do enunciador como uma 

categoria gramatical chamada de mediativo. Sobre essa categoria, a autora explica: 

 

Numerosas línguas tipologicamente diferentes possuem 
procedimentos gramaticais mais ou menos específicos (formas 
construídas a partir do perfeito nas línguas indo-europeias e altaicas, 
sufixos e mais raramente prefixos nas línguas ameríndias, partículas 
em certas línguas como as línguas tibeto-birmanas) que permitem ao 
enunciador significar os diferentes graus de distância que ele toma 
com respeito às situações descritas já que ele as distinguiu de 
maneira mediata. Em outros termos, o enunciador indica de forma 
explícita que ele não é a fonte primeira da informação porque os 
fatos: a) constituem conhecimentos geralmente admitidos ou 
transmitidos pela tradição; b) foram levados ao seu conhecimento por 
uma terceira pessoa ou por ouvir dizer; c) foram inferidos a partir de 
índices observados; d) são o resultado de um raciocínio. Nas línguas 
em que um tal sistema gramatical específico existe, o enunciador é 
então obrigado a marcar formalmente, no seu próprio ato de 
enunciação, se ele se envolve ou se ele não se envolve nos fatos 
enunciados. Resulta daí um jogo sutil de valores que se estruturam 
de maneira diferente conforme as línguas em uma categoria 
gramatical que nós propomos chamar de mediativo (GUENTCHÉVA, 
1994, p. 8)14. 

 

O valor atribuído ao mediativo, seguindo o pensamento de Guentchéva 

(1994), se dá na ruptura enunciativa, isto é, “toda ocorrência de um enunciado 

mediatizado introduz necessariamente uma situação de enunciação mediatizada 

SitM que é uma ruptura comparada à situação da enunciação Sit0
15” 

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 11, grifos da autora). 

A autora ainda acrescenta que  

 
o MED não exprime nenhuma garantia das falas reportadas e coloca 
o enunciado fora de toda asserção, ou seja, de uma citação 

                                                           
14

 De nombreuses langues typologiquement différentes possèdent des procédés grammaticaux plus 
ou moins spécifiques (formes construites sur le parfait dans les langues indo-européennes et 
altaiques, suffixes et plus rarement préfixes dans les langues amérindennes, particules dans certaines 
langues comme les langues tibétobirmanes) que permittent à l’énonciateur de signifier les différents 
degrés de disncee qu’il prend à l’égard des situations déscrites puisqu’il les a perçues de façon 
médiate. En d’autres termes, l’énonciateur indique de façon explicite qu’il n’est pas la source première 
de l’information parce que les fait : a) constituent des connaissances généralement admises ou trans 
mises par la tradition ; b) ont été portés à sa connaissance par une tierce personne ou par oui-dire ; c) 
ont été inférés à partir d’indices observés ; d) sont le résultat d’un raisonnement. Dans les langues où 
un tel système grammatical spécifique existe, l’énonciateur est donc contraint à marquer 
formellement, dans son propre acte d’énonciation, s’il s’engage ou s’il ne s’engage pas sur les faits 
énoncés.  Il s’en dégage ainsi un jeu subtil de valeurs qui se structurent de façon différente suivant les 
langues dans une catégorie grammaticale que nous proposons d’appeler le médiatif. 
15

 Toute occurrence d’um énoncé médiatif introduit nécessairement une situation d’énonciation 
médiatisée SitM qui est en rupture par rapport à la situation d’énunciation Sit0.  
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referencial em “verdade” ou em “falso”: o enunciador não assume a 
responsabilidade do conteúdo que ele enuncia, estabelecendo uma 
distância entre ele e os fatos reportados (GUENTCHÉVA, 1994, p. 
12-13)16. 

 

Segundo Guentchéva (1994), o mediativo agrupa diferentes valores, a saber, 

fatos relatados, fatos inferidos e fatos de surpresa. 

Quantos aos fatos relatados, a autora explica que estes ocorrem: a) nas 

situações conhecidas ou admitidas por todo mundo e b) nas situações fundadas nas 

falas dos outros, com nuances de dúvida, desconfiança, ironia, indignação ou 

rejeição. 

A respeito dos fatos inferidos, aponta a autora, que conduz 

 
à reconstrução de uma situação de enunciação plausível SitM 

produzida em TM: o evento mediado é reconstruído tendo como base 
pistas observadas em T0; ele pertence então a um referencial que 
não se confunde com o referencial enunciativo. Em contrapartida, o 
locutor SM é identificado ao enunciador S0. Em outros termos, a gente 
verbaliza o estado resultante de um evento reconstruído e não o 
estado constatado17 (GUENTCHÉVA, 1994, p. 20). 

 

Sobre os fatos de surpresa, Guentchéva declara que estes ocorrem quando 

o enunciador exprime o espanto ou a surpresa diante de uma descoberta 

inesperada. 

Na língua portuguesa, não temos essa categoria, tal qual pode ser 

observada em línguas como, por exemplo, a búlgara, a turca etc., apresentada por 

Guentchéva (1994). Esses termos foram explicitados por Adam (2011) na categoria 

das marcas linguísticas, que indicam a não assunção da responsabilidade 

enunciativa pelo enunciador: 

 

As indicações de quadros mediadores: marcadores como: 
segundo, de acordo com, para; modalização por um tempo verbal; 
escolha de um verbo de atribuição de fala, como: afirmam, parece; 
reformulações do tipo: na verdade; oposição do tipo: alguns pensam 
(ou dizem) que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc. Nesse caso, 

                                                           
16

 le MÉD n’exprime aucune garantie des propos rapportés et place l’énoncé hors de toute assertion, 
c’est-à-dire d’une assignation référentielle en « vrai » ou en « faux » : l’énonciateur n’assume pas la 
responsabilité du contenu de ce qu’il énonce en établissant une distance entre lui et les faits rapportés 
17

 à la reconstruction d’une situation d’énonciation plausible SitM produite en TM: l’événement médiatisé 
est reconstruit sur la base de traces référentiel énonciatif. En revanche, le locuteur SM est identifié à 
l’énonciateur S0. En d’autres termes, on verbalise l’état résultant d’un événement reconstruit et non 
pas l’état constaté. 
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fala-se de quadro mediador de acordo com Slatka Guentchéva 
(ADAM, 2011, p. 119). 

 

Nesse sentido, no pensamento de Adam (2011), a categoria apresentada 

nos trabalhos de Guentchéva (1994) indica um não comprometimento com o dizer, 

ou seja, o locutor não assume a responsabilidade pelo conteúdo do que ele enuncia, 

estabelecendo uma distância entre ele e os fatos enunciados. Adam (2011) ainda 

explica que 

 

a utilização de alguns em encadeamentos, como “ALGUNS pensam 
preservação do capital. NÓS pensamos soluções de aplicação 
confiáveis” (publicidade bancária de Total Return), permite opor duas 
fontes, desqualificando a primeira sem, no entanto, mencionar a 
identidade do PdV oposto. Esses marcadores indicam que uma 
porção de texto não é assumida (sua verdade assegurada) por 
aquele que fala, mas mediada por uma voz ou PdV. As fontes dos 
diversos saberes que um texto veicula são, assim, localizadas e 
diferenciadas (mesmo se as marcas de quadro não sejam sempre 
tão fáceis de revelar) (ADAM, 2011, p. 187).  

 

Apresentamos agora a teoria que trata da polifonia linguística. Nessa teoria, 

o mediativo é um “elo enunciativo” que indica um distanciamento do locutor, ou seja, 

indica outra fonte, outra voz. 

 

2.3.5 Henning Nølke e a Teoria Escandinava da Polifonia Linguística – 

ScaPoLine  

 

Para os autores da Teoria Escandinava da Polifonia Linguística (ScaPoLine), 

Nølke, Fløttum e Norén (2004), a assunção da responsabilidade enunciativa se dá 

na fonte, na origem do que foi expresso. 

De acordo com Nølke (2013), a ScaPoLine é uma abordagem baseada 

diretamente na teoria de Ducrot, no que se refere aos estudos sobre a polifonia, pelo 

menos em princípio, considerando que ela não limita seus estudos apenas no nível 

do sistema da língua (langue), mas também no nível da fala (parole). Para Nølke 

(2013), é no nível da fala que a interpretação ocorre. Por esse motivo, a ScaPoLine 

não pode deixar esse nível de análise à parte. A vinculação da forma linguística e o 

sentido do enunciado têm sido sempre fundamentais para os seus estudos. Nølke 
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denomina a distinção entre os estudos da polifonia linguística e os trabalhos de 

Ducrot de “variante Escandinávia da polifonia”18 (NØLKE, 2006, p. 140). 

É importante mencionar que a ScaPoLine está em constante elaboração a 

partir de comprovações empíricas das pesquisas realizadas pelo grupo de teóricos. 

Desde a publicação do livro19 que norteou os estudos da ScaPoLine, Nølke e seu 

grupo de pesquisadores linguistas da Escandinávia têm se dedicado 

incansavelmente aos estudos da polifonia linguística e seus postulados teóricos vêm 

inspirando pesquisas no mundo inteiro, em diversas línguas, como, por exemplo, a 

pesquisa de Birkelund (2012) sobre os conectores no francês e a de Deschamps 

(2008) a respeito do uso das sentenças deônicas em vários textos de cunho jurídico 

e administrativo no holandês. 

Vejamos então os princípios básicos que norteiam esses estudos.   

 

2.3.5.1 Princípios básicos da ScaPoLine 

 

Nølke (1994) discute o conceito de polifonia na Linguística. A polifonia, nome 

que Bakhtin toma emprestado da música para nomear a inovação na relação 

autor/herói presente na obra de Dostoiévski (FARACO, 2008, p. 48), refere-se ao 

fato de os textos transmitirem, na maioria dos casos, muitos pontos de vista 

diferentes, ou seja, o interlocutor pode falar através de diversas vozes. Em sua obra 

de 1994 (Linguistique modulaire: de la forme au sens), Nølke define polifonia 

fazendo uma equivalência entre os termos “vozes” e “pontos de vista”, como 

podemos ver na seguinte citação: “Polifonia é claro a presença de diferentes pontos 

de vista ou vozes em um e no mesmo enunciado”20 (NØLKE, 1994, p. 146). Em 

2004, os autores da ScaPoLine não usam o termo “vozes”, saindo, pois, do conceito.  

Segundo Nølke (2006), o interesse principal da ScaPoLine é a codificação e 

a construção do sentido do enunciado. No ato da enunciação, o locutor deixa traços 

na construção do seu enunciado de diversas formas, seja concordando, seja 

refutando, seja negando etc. O locutor está intrinsecamente ligado ao enunciado 

através de suas escolhas dentro do limite da sua “ferramenta de comunicação”, a 
                                                           
18

 Scandinavian variant of polyphony. 
19

 NØLKE, H.; FLØTTUM, K.; NORÉN. ScaPoLine: La théorie scandinave de La polyphonie 
linguistique. Paris: Kimé, 2004. 
20

 La polyphonie, c’est bien évidemment cette présence de différents points de vue ou de « voix » 
dans un seul énoncé. 
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saber, a língua. Na ScaPoLine, o locutor é a figura central, uma vez que, no ato da 

enunciação, não somente pode comunicar seus próprios pensamentos, como 

também pode mediar as ideais de(os) outro(s) de acordo com sua própria 

interpretação, ou seja, “o enunciado media pontos de vista21” (NØLKE, 2006, p. 153). 

O exemplo canônico apresentado anteriormente pode evidenciar melhor o que 

tratamos aqui. Imaginemos uma situação na qual falamos:  

Exemplo 1 – “Este murro não é branco” 

pdv1: “Este muro é branco”22 

pdv2: “pdv1 está errado” 

 

O possível locutor desse enunciado escolheu a negação para mediar seu 

ponto de vista, sua atitude frente àquilo que ele construiu no ato da enunciação. Isso 

se dá porque, de alguma maneira e/ou em algum momento que não está explícito no 

enunciado, alguém X pensou/disse que o muro era branco. A fonte do pdv2 é o 

locutor, visto que a fonte do pdv1 não está expressa na proposição, como explica 

Nølke (2006). Porém, se temos a estrutura polifônica acima em uma determinada 

situação de enunciação, podemos saber quem é a fonte do pdv1 pelas pistas 

co(n)textuais do enunciado, então, nesse caso temos uma configuração polifônica. A 

diferença entre estrutura polifônica e configuração polifônica na teoria da ScaPoLine 

é o que trataremos a seguir. 

De acordo com Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 28), um traço que marca a 

ScaPoLine é tratar os fenômenos que são concebidos na língua independentemente 

do seu contexto enunciativo, pelo menos em princípio. Os autores afirmam que, 

quando se fala em sua teoria,  

 
 
o locutor tem tal ou tal ponto de vista, não se trata do locutor real ou 
físico em carne e osso – este é sem interesse para a análise 
propriamente linguística – mas da instância que enuncia enquanto 
objeto do discurso. Por exemplo, se é possível ler sobre uma garrafa 
de suco de fruta: “eu me bebo sem açúcar”, é o suco de fruta que 

                                                           
21

 the utterance mediates points of view.  
22

 Os autores que estudam o fenômeno da responsabilidade enunciativa divergem quanto à 
codificação de “ponto de vista”. No caso do teórico Nølke, ele utiliza tanto pdv (tudo em minúscula) 
(NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004; NØLKE, 2013) quanto PDV (tudo em maiúscula) (NØLKE, 
2006). Em nosso trabalho, optamos em usar pdv, já que na maioria dos trabalhos do autor é utilizado 
essa forma para codificar “ponto de vista”. 
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corresponde ao locutor desse enunciado (NØLKE; FLØTTUM; 
NORÉN, 2004, p. 28)23. 

 

 

Os autores da ScaPoLine distinguem a Estrutura Polifônica (abreviada em 

estrutura-p – conjunto de instruções codificadas em uma forma linguística) da 

Configuração Polifônica (abreviada em configuração – interpretação polifônica do 

enunciado e, então, um aspecto do sentido do enunciado), o que, de forma geral, 

pode ser equiparado à distinção saussuriana entre langue/parole.  

Os autores escandinavos fazem essa distinção para especificar os níveis de 

análise da polifonia. Vejamos como Nølke explica essa diferença: 

 
 
Por causa do nosso objeto teórico, a estrutura polifônica, é parte do 
estudo da língua, nós não podemos examiná-la diretamente pelo 
estudo de interpretações ou os possíveis usos dos enunciados – nós 
não podemos sair da língua. Nosso único método possível é 
proceder a uma análise dos (co)textos em que o enunciado pode ser 
naturalmente fixado. De outro modo, a estrutura polifônica dá 
instruções para a interpretação do enunciado (resultante da 
enunciação da frase) (NØLKE, 2006, p. 145)24. 

 

É nesse sentido que Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 28) propõem a teoria 

polifônica como  

 

 

uma teoria enunciativa, semântica, discursiva, estruturalista e 
instrucional. Ela é enunciativa porque trata da enunciação; ela é 
semântica porque seu objeto é o sentido dos enunciados; ela é 
discursiva porque o sentido é considerado como um conjunto 
constitutivo de traços de um discurso cristalizado e porque o sentido 
concerne a integração discursiva do enunciado; ela é estruturalista 
porque ela parte de uma concepção estruturalista da organização do 
discurso; ela é instrucional porque ela produz instruções para a 

                                                           
23

 le locuteur a tel ou tel point de vue, il ne s’agit pas du locuteur réel ou physique en chair et en os – 
celui-ci est sans intérêt pour l’analyse proprement linguistique – mais de l’instance qui énonce en tant 
qu’objet du discours. Par exemple, si on peut lire sur une bouteille de jus de fruit : « je me bois sans 
sucre », c’est le jus de fruit qui correspond au locuteur de cet énoncé. 
24

 Because our theoretical object, the polyphonic structure, is part of the language study, we cannot 
examine it directly by studying the interpretations or the possible uses of the utterances – we cannot 
go outside language. Our only possible method is to proceed to an examination of the (co)texts in 
which the utterance may be naturally embedded. On the other hand, the polyphonic structure yields 
instructions for the interpretation of the utterance (resulting from the uttering of the sentence). 
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interpretação do enunciado25 (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 
28, grifo dos autores). 

 

 

Tomando como basilares essas características referentes à ScaPoLine, 

trataremos agora da configuração polifônica e da composição dos seus elementos, a 

saber:  

 

 LOC: o locutor enquanto construtor assume a 
responsabilidade da enunciação. O locutor constrói os elementos que 
compõem a configuração polifônica. 

 pdv: os pontos de vista são entidades semânticas portadoras 
de uma fonte da qual se diz ter o pdv. As fontes são variáveis. 

 s-d: os seres discursivos são entidades semânticas 
suscetíveis de saturar as fontes. 

 elos: os elos enunciativos unem os s-d aos pdv26 (NØLKE, 

2013, p. 137). 

 

2.3.5.2 LOC 

 

LOC pode ser definido nos termos da ScaPoLine como “uma imagem do 

locutor em sua atividade como responsável pelo próprio ato da enunciação27” 

(NØLKE, 2006, p. 149). No jogo enunciativo da interação verbal, LOC organiza o 

que é enunciado. Sua função é “construir a configuração polifônica com tudo que 

isso envolve, mas ele próprio não pode ter pontos de vista. A fim de apresentar suas 

opiniões diretamente, ele deve construir uma imagem do falante como um ser 

discursivo28” (NØLKE, 2006, p. 148). 

                                                           
25

 une théorie énonciative, sémantique, discursive, structuraliste et instructionnelle. Elle est 
énonciative parce qu’elle trait de l’énonciotion ; elle est sémantique parce que son objet est le sens 
des énoncés ; elle est discursive parce quele sens est considéré comme étant constitué de traces 
d’un discuours cristallisé et parce que ce sens concerne l’intégration de l’énoncé ; elle est 
structuraliste parce qu’elle part d’une conception structuraliste de l’organisation du discours ; elle est 
instructionnelle parce qu’elle fournit des instructions pour l’interprétation de l’énoncé. 
 
26

LOC : le locuteur-en-tant-que-constructeur assume la responsabilité de l’énonciation. LOC 
construit les éléments dont se compose la configugation polyphonique. 
pdv: les points de vue sont des entités sémantiques porteuses d’une source qui est dite avoir le pdv. 
Les sources sont des variables. 
ê-d : les êtres discursifs sont des entités sémantiques susceptibles de saturer les souces. 
liens : les liens énonciatifs (liens) relient les ê-d aux pdv. 
27

 an image of the speaker in his activity as responsable for the very utterance act. 
28

 to construct the polyphonic configuration with all that this envolves, but he cannot himself have 
points of view. In order to present his opinions directly, he must construct an image of speaker as a 
discourse entity. 
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 No caso da nossa investigação no livro didático de Língua Portuguesa, LOC 

é considerado como a figura do autor do livro didático, pois este, ao produzir seu ato 

enunciativo, coloca em “cena” a voz ou o ponto de vista de outros. 

 

2.3.5.3 Ponto de vista 

 

Para Nølke (1994) e para a ScaPoLine (2004), o sentido de responsabilidade 

enunciativa está ligado ao conceito de ser responsável; é “uma ligação enunciativa” 

que liga um “ser do discurso” (s-d) a um “ponto de vista” (pdv) e que especifica a 

posição desse s-d em relação ao pdv (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004). Segundo 

os autores, para cada ponto de vista, devemos perguntar “quem é responsável por 

ele”. Então, na ScaPoLine, X é responsável somente se X for a fonte do ponto de 

vista, ou seja, ser fonte do ponto de vista é ter esse ponto de vista (NØLKE, 2001). 

Na visão da ScaPoLine, ponto de vista é uma unidade semântica que contém uma 

fonte, como podemos observar no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Forma geral de um pdv 

 

[X] (JULGA (p) ) 

 

Onde X simboliza a fonte, JULGA o julgamento e p o conteúdo. 

Fonte: NØLKE; FLØTTUM; NORÉN (2004, p. 31). 

 

A fonte nesse caso é o que Ducrot chama de enunciador. A noção de 

enunciador desse autor foi abolida na ScaPoLine (NØLKE; FLØTTUM; NORÉM, 

2004), porém foi mantida em forma de duas outras noções, fonte de um ponto de 

vista e ser discursivo. Portanto, “fontes de um ponto de vista” e “seres discursivos” 

são ambas, de certa maneira, equivalentes, dentro da ScaPoLine. Já o julgamento 

 

 

pode ser expresso por itens como advérbios modais (talvez, 
felizmente...) ou proposições parentéticas. Se não houver nenhum 
traço evidente do julgamento, sua interpretação será “é verdade 
que”. Nós podemos notar que a fonte e o julgamento do pdv 
propriamente não são frequentemente marcados na forma linguística. 
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A distinção entre o julgamento e o conteúdo composicional 
corresponde à que existe (assumida por Bally) entre MODUS e 
DICTUM e está relacionada a distinção de Wittgentein entre o que é 
dito e o que é apenas mostrado29 (NØLKE, 2006, p. 148-149). 

 

 

Na teoria da ScaPoLine, os autores fazem a distinção entre pontos de vista 

simples e complexos, sendo o último subdividido em hierárquico e relacional. 

Vejamos as palavras dos autores para defini-los. 

 

 

Os pdv simples são independentes dos outros pdv do mesmo 
enunciado, ou seja, seu conteúdo semântico se deixa descrever 
isoladamente de maneira “atômica”. O pdv simples toma a forma de 
uma predicação, como, por exemplo, Pierre passeia ou O dia está 
bonito. Ele é constituído de um conteúdo semântico e de um 
julgamento sustentado sobre esse conteúdo, habitualmente, “é 
verdade que”. A fonte do pdv é indeterminada. Cada enunciado 
contém ao menos um pdv simples cujo conteúdo semântico é posto 
(NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 33)30.  
 

 

Para falar de pdv complexos, Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 34) dizem 

que estes 

 
 
envolvem vários pdv, na medida em que expressam a relação entre 
os diversos pdv para identificar a sua semântica [...]. Eles tomam a 
forma de instruções, em que ao menos um dos termos é saturado 
por outro pdv. Ao contrário dos pdv simples, os pdv complexos não 
assumem a forma de uma proposição que prevê algo sobre o estado 
das coisas: seu caráter referencial não é saturado31.  

 

                                                           
29

 may be expressed by items like sentence adverbials (perhaps, fortunately,…) or parenthetical 
sentences. If there is no overt trace of the judgement, its default value will be ‘it is true that’. We may 
note that the source and the judgement very often are not coded in the linguistic form. The distinction 
between judgement and contents corresponds to the scholastic one (taken up by Bally) between 
MODUS and DICTUM and is related to Wittgenstein’s distinction between what is said and what is 
only shown. 
30

 Les pdv simples sont indépendants des autres pdv du même énoncé, c’est-à-dire que leur contenu 
sémantique se laisse décrire isolément de manière « atomique ». Le pdv simple prend la forme d’une 
prédication comme par exemple Pierre se promène ou il fait beau. Il est constitué d’un contenu 
sémantique et d’un jugement porté sur ce contenu, par défaut ‘il est vrai que’. La source du pdv reste 
indéterminée. Chaque énoncé contient au moins un pdv simple dont le contenu sémantique est posé. 
31

 mettent em jeu plusieurs pdv, dans la mesure ou ils expriment le rapport entre plusieurs pdv pour 
cerner leur sémantique [...]. Ils prennent la forme d’instructions dont au moins un des termes est 
saturé par un autre pdv, Contrairement aux simples, les pdv complexes ne prennent pas la forme 
d’une proposition qui prédit quelque chose sur l’état des choses : leur caractère n’est pas saturé.  
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Observemos o exemplo mencionado, “Este muro não é branco”, para 

explicar a citação acima. Nessa proposição, temos dois pdv: o pdv1, “Este muro é 

branco”, e o pdv2, “pdv1 é falso”. Ora, o pdv1 tem, como podemos verificar, um 

conteúdo semântico e um julgamento sustentado por esse conteúdo. Com ele, 

podemos simplesmente dizer que o muro é realmente branco. Porém, o locutor 

refuta esse conteúdo com a negação, que, por si só, não pode assumir o caráter de 

uma proposição.  

Para a ScaPoLine, os pdv complexos podem ser hierárquicos e relacionais. 

O exemplo mostrado acima é de um pdv complexo hierárquico, ou seja, a 

informação “nova” diz que, na verdade, o muro não é branco. O pdv hierárquico, 

como o próprio nome já diz, configura a ideia de hierarquia de um pdv sobre outro 

pdv. O pdv2 é atribuído, então, à imagem do locutor, pois ele é quem traz a 

informação. 

Observemos um exemplo de pdv complexo relacional: 

Exemplo 2: O dia está lindo, portanto nós devemos ir ao parque. 

No caso do exemplo 2, temos a combinação de dois pdv simples (“O dia 

está lindo” e “nós devemos ir ao parque”). “Os pdv relacionais unem pdv simples ou 

complexos entre eles. Encontraremos, notadamente, nos pdv relacionais frases 

contendo conectores”32 (NØLKE, 2001, p. 3). 

 

 

2.3.5.4 Seres discursivos (s-d) 

 

 

Como a teoria da ScaPoLine foi inspirada nas concepções de Ducrot, 

expomos primeiramente aqui a visão desse autor, fazendo um parâmetro com os 

postulados da ScaPoLine, no que se refere ao conceito de locutor x enunciador. Em 

seguida, discutimos as imagens do locutor na teoria da ScaPoLine. 

                                                           
32

 Les pdv relationnels relient des pdv simples ou complexes entre eux. On aura notamment des pdv 
relationnels dans les phrases renfermant des connecteurs. 
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O fenômeno da polifonia é explicado por Ducrot (1987) a partir da distinção 

entre dois tipos de sujeitos falantes no discurso: os enunciadores e os locutores. 

Vejamos o que o autor explicita sobre o conceito de locutor:  

 

 

Se falo de locutores – no plural – não é para cobrir os casos em que 
o enunciado é referido a uma voz coletiva (por exemplo, quando um 
artigo tem dois autores que se designam coletivamente por um nós). 
Visto que, nesse caso, os autores pretendem constituir uma só 
pessoa moral, falante de uma única voz: sua pluralidade apresenta-
se fundida em uma personagem única, que engloba os indivíduos 
diferentes. O que me motiva para o plural é a existência, para certos 
enunciados, de uma pluralidade de responsáveis, dados como 
distintos e irredutíveis [...]. Por definição, entendo por locutor um ser 
que é, no próprio sentido do enunciado, apresentado como 
responsável, ou seja, como alguém a quem se deve imputar a 
responsabilidade deste enunciado. É a ele que se refere o pronome 
eu e as outras marcas da primeira pessoa (DUCROT, 1987, p. 182). 

 

 

Em relação ao locutor, Ducrot distingue mais dois subtipos: 

 

 O locutor enquanto tal (locuteur-en-tant-que-tel), compreendido 

unicamente como responsável pela enunciação. 

 O locutor enquanto ser do mundo (locuteur-em-tant-qu’être-du-

monde), tomado como uma pessoa completa, com todas as suas 

características, incluindo a de responsabilidade pela enunciação. 

 

O enunciador, para Ducrot, é a instância para quem são atribuídos os pontos 

de vista expressados na proposição. 

 

Chamo “enunciadores” estes seres que são considerados como se 
expressando através da enunciação, sem que para tanto se lhe 
atribuam palavras precisas; se eles “falam” é somente no sentido em 
que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, sua 
posição, sua atitude, mas não no sentido material do termo, suas 
palavras (DUCROT, 1987, p. 192). 

 

 

Ducrot (1987) faz uma analogia com a linguagem teatral, a fim de diferenciar 

locutor e enunciador. Ele diz que o enunciador está para o locutor assim como a 

personagem está para o autor. O autor coloca em cena as personagens, assim 
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como o locutor coloca os enunciadores em cena. Desse modo, na visão de Ducrot, o 

locutor é responsável pelo enunciado e o enunciador é responsável pelo ponto de 

vista e as atitudes. 

Na ScaPoLine, os autores afirmam ter suprimido o termo enunciador 

(énonciateur), usado por Ducrot, porém foi mantido como forma de duas outras 

noções: fonte de um pdv e ser discursivo (être discursif). “O locutor está 

intrinsecamente ligado ao ato da enunciação e, portanto, é a figura central na 

ScaPoLine”33 (NØLKE, 2006, p. 153). 

Para os autores da ScaPoLine, os pontos de vista são entidades semânticas 

que conduzem uma fonte, considerada como ponto de vista. Essas fontes são 

variáveis (NØLKE, 2001). As fontes ou seres discursivos na ScaPoLine não se 

limitam a uma única instância, da mesma maneira que os enunciadores de Ducrot.  

De acordo com a definição da ScaPoLine, citada anteriormente, LOC não é 

considerado um ser discursivo. Os seres discursivos (s-d) são definidos pela sua 

capacidade de instanciar as fontes dos pdv e LOC é responsável por colocá-los em 

cena no ato da enunciação. Podemos dizer que os seres discursivos são as imagens 

das várias pessoas construídas por LOC que habitam o discurso. 

Nølke, Fløttum e Norén (2004) apresentam três classes de seres discursivos 

que são construídos por LOC à sua maneira, quais sejam: as imagens de primeira, 

segunda e terceira pessoa. De acordo com Nølke (2013, p. 137),  

 

 

as primeiras e segundas pessoas formam uma parte inerente do 
discurso e a terceira pessoa pode ser introduzida explicitamente por 
diferentes expressões linguísticas, especialmente por parte de 
grupos nominais, pronomes ou nomes próprios. LOC constrói as 
imagens das três pessoas em sua própria maneira34.  

 

 

Com base no primeiro grupo, Nølke, Fløttum e Norén (2004) e Nølke (2013) 

distinguem as seguintes imagens do locutor: 

                                                           
33

 The speaker is intrinsically bound to the utterance act and is hence the central figure in ScaPoLine. 
34

 Les première et deuxième personnes font partie inhérente du discours et la troisième peut être 
introduite explicitement par différentes expressions linguistiques, notamment par les groupes 
nominaux, les pronoms ou les noms propes. LOC construit des images des trois personnes à sa 
guise. 
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 O locutor textual (L) – é uma imagem do locutor como um indivíduo completo, 

tendo uma existência fora do enunciado particular. L é a fonte de um pdv que 

o falante tinha antes de seu ato enunciativo e que ele ainda tem. 

 O locutor do enunciado (l0) – é a fonte do pdv no exato momento da 

enunciação – aqui/agora. Ele não existe fora do ato da enunciação, nem 

antes nem depois. 

 O locutor do enunciado (lt) – é a fonte de um pdv que o locutor tinha no exato 

momento em que ele construiu o ato de enunciação, Et (t (≠ 0). Podemos 

dizer que o lt é um l0 no passado (ou no futuro).  

Em se tratando do pdv complexo, que tem uma ideia de hierarquia, o l0 é 

sempre a fonte do pdv2, ou seja, é a imagem daquele que traz a informação “nova” 

(rema). Na proposição: “Talvez Pedro volte”, temos  

pdv1: Pedro volte. 

pdv2: talvez (pdv1) 

O l0, então, é a fonte de “talvez p”. Essa é a informação nova, marcada pelo 

advérbio “talvez”, que indica a dúvida da volta de Pedro. 

Quanto ao segundo grupo, as imagens de segunda pessoa ou destinatário, 

Nølke, Fløttum e Norén (2004) e Nølke (2013), apresentam a mesma distinção do 

primeiro grupo. 

O destinatário textual (D) – é a fonte de um pdv que o destinatário mantinha 

antes do ato de enunciação e que ele ainda mantém. D é apresentado como tendo 

todas as características de uma pessoa completa. 

O destinatário do enunciado (dt) – é a fonte de um pdv que o locutor tinha no 

momento t (≠ 0), quando ele construiu o ato de enunciação Et. 

  

A respeito do terceiro grupo, os seres discursivos de terceira pessoa, Nølke 

(2013, p. 141-142) declara:  

 

As terceiras pessoas são os seres discursivos que podem ser 
representados por pronomes de terceira pessoa, por nomes próprios 
ou por sintagmas nominais. Como para as duas primeiras pessoas, 
nós distinguimos as terceiras pessoas textuais, T, das terceiras 
pessoas do enunciado, τt (t ≠ 0). Para as terceiras pessoas, uma 
segunda subdivisão é imposta: que é entre as terceiras pessoas 
individuais e coletivas. LOC é verdadeiramente capaz de construir os 
pdv para os quais as terceiras pessoas coletivas são 
responsabilizadas. [...] As terceiras pessoas individuais 
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correspondem ao s-d da primeira e segunda pessoa e a distinção 
entre s-d textuais e s-d enunciativo só é relevante para esta 

categoria
35

. 

 

 Temos, então, como imagens da terceira pessoa: 

 As terceiras pessoas individuais: T, τt (t ≠ 0) 

 As terceiras pessoas coletivas: 

- As terceiras heterogêneas  

a) ON+L, +A  

b) ON+L, -A  

c) ON-L, +A  

d) ON-L, -A ( ??)  

- As terceiras homogêneas (LEI, DOXA, ideias recebidas, verdades 

absolutas). 

  

Conforme nos expõe Nølke (2013, p. 142), “o que distingue as terceiras 

heterogêneas das terceiras homogêneas é que as primeiras são divisíveis em várias 

‘vozes’, enquanto as últimas são indivisíveis”36.  

Para compreender as imagens de terceiras heterogêneas, precisamos 

colocá-las em um contínuo que indica um grau de pressuposição. Em “a”, 

encontramos a terceira heterogênea em pressuposições fortes, o tipo “b” em 

pressupostos fracos e o tipo “c” pode indicar o apagamento enunciativo, ou seja, o 

locutor pode ser isento de responsabilidade. Nølke (2013) indica ainda a presença 

da terceira heterogênea do tipo “d”, porém, segundo ele, sua existência necessita de 

comprovação empírica. 

Vejamos um exemplo retirado do nosso corpus para mostrar a presença da 

terceira pessoa heterogênea. 

O autor do livro didático elaborou a seguinte questão (proposição-enunciado) 

nas atividades de compreensão referentes a um texto: 

                                                           
35

 Les tiers sont les êtres discursifs qui peuvent être représentés par les pronoms de la troisième 
personne, par les noms propres ou par les syntagmes nominaux. Comme pour les deux premières 
personnes nous distinguons les tiers textuels, T, des tiers d’énoncé, τt (t ≠ 0). Pour les tiers, une 
deuxième subdivision s’impose : celle entre les tiers individuels et les tiers collectifs. LOC est en effet 
em mesure de construire des pdv dont des collectifs sont tenus responsables. [...] Les tiers individuels 
conrrespondent aux ê-d de la première et de la deuxième personne et la distinction entre ê-d textuels 
et ê-d d’énoncé est pertinent seulement pour cette catégorie.  
36

 Ce qui distingue les hétérogènes et les homogènes est que les premiers sont divisibles en plusieurs 
« voix » alors que les derniers sont indivisibles. 
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Exemplo 3: “Qual é a personagem principal dessa história?” 

 

Em uma análise polifônica, podemos distinguir três pdv: 

pdv1: [ON+L, +D] (VERDADE (“Há uma x tal que esta história tem uma 

personagem principal”)) 

pdv2: [D] (SABE (a identidade de x)) 

pdv3: [l0] (QUER SABER (a identidade de x)) 

 

De maneira breve, podemos dizer que, no exemplo 3, a questão pressupõe 

pdv1, que pdv2 é o pdv do destinatário e que pdv3 é o pdv do locutor do enunciado 

aqui/agora, codificado em l0. O l0 é a imagem de LOC no ato da enunciação, no 

caso, o autor do livro didático. No pdv1, LOC tem a ideia da presença de L e de D no 

coletivo ON. Quando o locutor elabora uma pergunta, como a do exemplo 3, implica-

se a noção de que tanto o locutor quanto o destinatário aceitem/tenham a ideia de 

que existe realmente “uma personagem principal”. Isso significa que, ao produzir o 

enunciado, LOC presume essa presença – a do locutor textual (L) e a do destinatário 

textual (D) nessa coletividade – e que esses s-d assumem o pdv como verdadeiro. 

Todo esse contexto é pressuposto por LOC no ato da enunciação. Falamos aqui de 

pressuposição pelo fato de que não temos como comprovar a atitude dos seres 

discursivos em sua resposta à pergunta. Isso seria objeto de outra análise.  

Ainda se referindo às terceiras heterogêneas, Nølke (2013, p. 143) 

argumenta: 

 

Há todas as razões para supor que mais poderia ser feito para refinar 
a tipologia das terceiras pessoas heterogêneas. Eu tenho mostrado 

em outros lugares (Nølke, 1983:33) que é importante distinguir fortes 

pressuposições e fracas pressuposições. Um pressuposto forte, PP, 
é caracterizado pelo fato de que «o locutor supõe que o interlocutor 
acredita que PP é verdadeiro», enquanto que para uma fraca 
pressuposição, pp, «o locutor acredita [somente] que o interlocutor 
não acha que pp é falso». Será visto que, em termos polifônicos, esta 
distinção equivale a dizer que PP está associado à ON+L+D, enquanto 
que ON+L,-D assume a responsabilidade de pp37.  

                                                           
37

 Tout porte à penser qu’on peut aller plus loin pour affiner la typologie des tiers hétérogènes. J’ai 
montré ailleurs (Nølke 1983 : 33) qu’il est important de distinguer présupposés forts et présupposés 
faibles. Un présupposé fort, PP, est caractérisé par le fait que « le locuteur suppose que l’interlocuteur 
croit que PP est vrai », tandis que pour un présupposé faible, pp, « le locuteur croit [seulement] que 
l’interlocuteur ne pense pas que pp soit faux ». On verra qu’en termes polyphoniques, cette distinction 
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É por esse motivo que Nølke (2013) afirma que a fonte de um pdv 

pressuposto é sempre instanciada pela imagem polifônica de ON. Assim, a presença 

do locutor e do destinatário nessa ideia de coletividade dependerá da atitude de 

LOC na construção do ato da enunciação e essa atitude se dá através dos elos 

enunciativos, que veremos no próximo tópico. 

 

2.3.5.5 Elos enunciativos 

 

Os elos enunciativos, como o próprio nome já diz, estabelecem uma ligação 

entre os seres discursivos e os pontos de vista. Eles expressam o posicionamento 

dos seres discursivos frente aos pontos de vista. Os elos estão estritamente 

associados ao conceito de responsabilidade (commintment, em inglês), ou seja, são 

determinados pela atitude do locutor no ato da enunciação. Essa característica 

revela um traço marcante em uma análise polifônica, na medida em que para cada 

pdv devemos perguntar: quem é responsável? 

De acordo com Nølke, Fløttum e Norén (2004), podemos identificar dois 

tipos principais de elos enunciativos: os elos de responsabilidade (um único tipo) e 

os elos de não responsabilidade (vários tipos), subdivididos em: elos de refutação e 

elos de não refutação, resumidos no Quadro 3: 

  

Quadro 3 – classificação dos elos enunciativos 

ELO de responsabilidade 
ELO de não responsabilidade 

ELO de não refutação ELO de refutação 

Fonte: Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 43). 

 

Os princípios que norteiam os elos enunciativos na ScaPoLine são 

apontados por Nølke (2013), que determina cada um a seguinte forma: 

 

 X está ligado a um pdv com um elo de responsabilidade se: 

                                                                                                                                                                                     
correspond à dire que PP est associé à ON+L,+A, alors que c’est ON+L,-A qui assume la responsabilité 
de pp. 
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a) o conteúdo proposicional do pdv (se houver um) é verdadeiro para X; 

b) X teve a ideia de trazer o pdv para o discurso; 

c) X responde por todas as opiniões e sistemas de valores que emanam 

do pdv, incluído sua argumentatividade. 

 

 X está ligado a um pdv com um elo de refutação se: 

a) o conteúdo proposicional do pdv (se houver um) é falso para X;  

b) se o pdv não fornece o conteúdo proposicional, X considera que esse 

pdv é errado. 

 

Nesse sentido, se um ser discursivo X é considerado a fonte de um pdv, ele 

se declara responsável por ele e se um ser discursivo X não é considerado a fonte 

de um pdv, ele é declarado não responsável por ele. Na teoria da ScaPoLine, se X 

nem assume a responsabilidade do pdv nem refuta, podemos afirmar, de acordo 

com Nølke (2013), que X está aceitando-o até certo grau. Esse aspecto varia desde 

a aceitação completa do pdv até a refutação total, conforme podemos ver na escala 

abaixo: 

 

Esquema 4 – Características dos elos de (não) responsabilidade  
 

 

 

Vejamos alguns exemplos: 

 ELO de 
responsabilidade 

•X é responsável pelo pdv → + responsabilidade  

ELO de não 
responsabilidade 

•elos de não refutação → X pode ser + ou - responsável 
pelo pdv → responsabilidade ± 

 

ELO de não 
responsabilidade 

•elos de refutação → X não é responsável pelo pdv →     
- responsabilidade / reponsabilidade 0 



65 
 

 

Exemplo 4: Certamente ele vem. 

Exemplo 5: Pode ser que ele venha. 

 

Nos exemplos 4 e 5, as marcas que indicam o grau da responsabilidade são 

estabelecidas pelo advérbio “certamente” e pela locução verbal “pode ser”. No 

primeiro caso, o grau de engajamento do locutor é mais forte do que no segundo. A 

locução verbal marcada pelo modalizador “pode” distancia o locutor do pdv. De 

acordo com Nølke (2013), o advérbio “certamente” parece indicar um elo de não 

responsabilidade mais próximo à responsabilidade do que estabelece a locução 

verbal “pode ser”. Nesse caso, temos: 

ELO DE NÃO RESPONSABILIDADE (NÃO REFUTAÇÃO) 

+ RESPONSABILIDADE - RESPONSABILIDADE 

CERTAMENTE PODE SER 

 

Os elos enunciativos não podem ser confundidos com o julgamento da 

fórmula: [X] (JULGA (p)). O julgamento diz respeito ao conteúdo proposicional, 

sendo um dos componentes do pdv. Os elos enunciativos, por sua vez, se referem 

ao pdv por completo. 

Apresentamos no Quadro 4 uma síntese dos principais elementos da 

ScaPoLine, discutidos neste tópico.  

 

Quadro 4 – Composição dos elementos da configuração polifônica 

LOC O locutor enquanto construtor 

Os pontos de 

vista, 

Pdv 

pdv simples 

pdv complexos 
pdv hierárquicos  

pdv relacionais  

Seres 

discursivos, 

s-d 

Primeira 

pessoa 

O locutor do 
enunciado 

l0 

Locutores do 
enunciado 

lt  (t ≠ 0) 

Locutores 
textuais 

L 

Segunda 

pessoa 

Destinatários 
do enunciado 

dt (t ≠ 0) 

Destinatários 
Textuais 

D 
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Fonte: NØLKE (2013, p. 147). 

 

Apresentamos e discutimos neste tópico os elementos fundamentais para a 

ScaPoLine. Vale notar que os conceitos trabalhados na ScaPoLine são de primordial 

importância para a nossa investigação, principalmente no que concerne aos elos 

enunciativos. Em nosso trabalho, os elos vão mostrar qual é a atitude de LOC, no 

caso, o autor do livro didático analisado, nas orientações que ele escolhe dar para 

os alunos no trabalho com a leitura, ou seja, adotamos o conceito de locutor tratado 

aqui, bem como os elos escolhidos por ele no ato da enunciação. 

No próximo capítulo, faremos uma discussão a respeito do livro didático e do 

ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Trataremos também das 

diretrizes que norteiam o ensino de língua materna e de como os livros são 

avaliados para esse fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira 

pessoa 

Terceiras 
pessoas 

individuais 

Terceiras 
pessoas do 
enunciado 

τt (t ≠ 0) 

Terceiras 
pessoas textuais 

T 

Terceiras 
pessoas 
coletivas 

Heterogêneas (ON) →  

Homogêneas (LEI) 

Elos 

enunciativos 

Elos de responsabilidade 

Elos de não 

responsabilidade 

Elos de não refutação 

Elos de refutação 
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3 O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 

Neste capítulo, fazemos um breve histórico sobre o livro didático no Brasil, 

discutindo os critérios utilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

juntamente com as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para a 

indicação dos livros didáticos no Guia de Livros Didáticos, mais especificamente o 

Guia do ano de 2010, no qual o nosso corpus está indicado. Tecemos também 

algumas considerações acerca do livro didático de Língua Portuguesa, discutindo 

elementos importantes no que se refere ao ensino e aprendizagem de língua 

materna e à concepção de leitura, entre outros. 

 

3.1 O LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRICO E DIRETRIZES 

 

 

A preocupação com o insucesso escolar não é recente. O problema desafia 

os educadores brasileiros desde antes da ditadura militar, período que o Brasil 

atravessou de 1964 a 1985. Foram realizadas experiências isoladas nos sistemas de 

ensino em vários estados durante o século XX, mas muitas dessas foram 

bloqueadas devido ao sistema político da época. A partir da década de 1980, 

durante o período da redemocratização e abertura política, a preocupação com o 

fracasso escolar tomou novos rumos. Com o acesso a obras vetadas durante a 

ditadura e a abertura política educacional no Brasil, propostas mais consistentes 

começaram a surgir, buscando, inicialmente, um direcionamento nas teorias 

construtivistas (Piaget) e sociointeracionistas (Vygotsky) sobre a aprendizagem. 

Tendo a educação básica nacional como foco, desencadeou-se uma 

organização educacional na década de 1990, configurando novas experiências 

pedagógicas. Vale lembrar que as décadas de 1980 e 1990 foram cruciais para o 

desenvolvimento de políticas voltadas para a educação no Brasil, principalmente 

com a aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 

Lei n. 9.394/96), a qual, no seu Artigo 23, faculta a organização da escolaridade em 

ciclos. Outro importante documento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

foi elaborado no final da década de 1990 pelo Ministério da Educação com a 

contribuição das secretarias estaduais e municipais. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 19):  

 

 

Desde o início da década de 80, o ensino de Língua Portuguesa na 
escola tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de 
melhorar a qualidade da educação no País. No ensino fundamental, 
o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a 
questão da leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros de 
repetência nas séries iniciais – inaceitáveis mesmo em países muito 
mais pobres – estão diretamente ligados à dificuldade que a escola 
tem de ensinar a ler e a escrever. Essa dificuldade expressa-se com 
clareza nos dois gargalos em que se concentra a maior parte da 
repetência: no fim da primeira série (ou mesmo das duas primeiras) e 
na quinta série. No primeiro, por dificuldade em alfabetizar; no 
segundo, por não conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, 
condição para que os alunos possam continuar a progredir até, pelo 
menos, o fim da oitava série.  

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) fazem um 

direcionamento para a necessidade de se repensar o ensino de Língua Portuguesa, 

para que, de fato, os alunos aprendam a ler e a escrever, orientando os profissionais 

a fim de que as situações didáticas tenham como meta levar os alunos a pensar 

sobre a linguagem, para poder compreendê-la e utilizá-la adequadamente. É 

também encaminhamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 

21) que a escola viabilize ao aluno durante os oito anos do Ensino Fundamental o 

desenvolvimento da capacidade “de interpretar diferentes textos que circulam 

socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas 

mais variadas situações”. 

Em 1996, esse contexto se caracterizou pela nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996)38, que aporta uma 

reforma curricular no Brasil e implementa uma política de avaliação, dando novos 

rumos ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que foi adotado pelo Estado 

                                                           
38

 A Lei n. 9.394/96 ampliou a Educação Básica brasileira. Assim, além do Ensino Fundamental (7 a 
14 anos), a partir de 1996, também a Educação Infantil (0 a 6 anos) e o Ensino Médio (as três séries 
após o Ensino Fundamental, previstas para adolescentes de 15 a 17 anos) passaram a ser obrigação 
do Estado. Além disso, a Lei n. 11.274, de 06 de fev. 2006, estabeleceu as diretrizes e bases da 
Educação Nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade da duração de nove anos para o Ensino 
Fundamental em todo país até 2010. Assim, o Ensino Fundamental, que era de 8 anos (1º ao 8º ano), 
passou a ter duração de nove anos, sendo que a Educação Infantil ficou destinada a crianças de 0 a 
5 anos, e o Ensino Fundamental passou a ter a etapa inicial com 5 anos (para alunos de 6 a 10 anos) 
e a etapa final com 4 anos (alunos de 11 a 14 anos), totalizando os nove anos previstos em lei 
(CASSIANO, 2013). 
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na década de 1980, durante a redemocratização do país, para compra e distribuição 

gratuita de livros didáticos aos alunos da educação básica do Brasil. Nessa época, o 

governo brasileiro centralizava o planejamento, a compra e a distribuição gratuita 

dos livros didáticos, passando a ser o maior comprador de livros do país. 

Imaginemos o que isso proporcionou, quando as editoras, passando por 

transformações, começaram uma disputa milionária que, é claro, atingiu a educação 

pública brasileira. 

Essa reforma curricular de 1996 privilegiou, entre outras coisas, o 

investimento em livros didáticos. É a partir daí que o governo federal passa também 

a avaliar os livros, em vez de apenas comprá-los e distribuí-los (CASSIANO, 2013). 

No próximo tópico, teceremos e discutiremos informações acerca da criação e 

legitimação do PNLD. 

 

 

3.2 O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 

 

 

O Programa Nacional do Livro Didático, apesar de ter sido criado em 1985, 

teve alterações significativas em 1996. O PNLD é desenvolvido pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela Secretaria de Educação Básica 

(SEB), órgãos vinculados ao Ministério da Educação (MEC). 

Tem como finalidade avaliar, adquirir e distribuir gratuitamente os livros 

didáticos. Inicialmente, o PNLD contemplava apenas o Ensino Fundamental, mas a 

partir da publicação de 2007 (com a avaliação dos livros para o ano de 2008), o 

Ensino Médio foi contemplado com a distribuição gratuita dos livros. 

Concernente ao histórico de implementação do PNLD, Cassiano (2013) 

afirma que a relação entre o livro didático e o Estado vem de muito longe, desde a 

criação do Instituto Nacional do Livro (INL), por meio do Decreto-Lei n. 93, de 21 de 

dezembro de 1937. Em 1938, foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), composta por quinze membros, com respaldo e preparo pedagógico, 

nomeados pelo Presidente da República. Essa nomeação direta do Presidente não 

se deu por acaso, pois isso era uma forma de Vargas, Presidente na época, 

preocupado com o conteúdo dos livros, controlar o que poderia ser publicado. 
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No início dos anos 1980, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), que incorporou o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

(PLIDEF). Nesse período, propôs-se a participação dos professores na escolha do 

livro didático. A partir do PLIDEF, em 1985, o PNLD foi inspirado e criado. 

Segundo Choppin (2008 apud CASSIANO, 2013), o livro didático é um 

instrumento de poder por orientar espíritos jovens ainda em formação, de fácil 

manipulação. O autor salienta que, por fixar por escrito o conteúdo educativo, o livro 

didático garante certa ortodoxia frente à palavra do professor. “Constitui, assim, 

poderosa ferramenta de unificação – até de uniformização – nacional, linguística, 

cultural e ideológica” (CHOPPIN, 2008 apud CASSIANO, 2013, p. 52). Diante desse 

fato, não é estranho que o governo federal tente controlar os livros didáticos e os 

envolvidos na sua produção. Então, de 1938 até 1985, o livro didático brasileiro 

sofreu vários tipos de controle advindos do Estado, principalmente de 1964 até 

1985, época da ditadura militar. 

Como mencionamos, o PNLD foi inspirado em um programa já existente (o 

PLIDEF) e, em 1985, com a redemocratização do país, foi instituído oficialmente 

pelo Decreto n. 91542, de 19 de agosto. Cassiano (2013, p. 53) explica: 

 
 
O PNLD trazia princípios, até então inéditos, de aquisição e 
distribuição universal e gratuita de livros didáticos para os alunos da 
rede pública do então 1º grau (1ª a 8ª série, para alunos de 7 a 14 
anos). 
Podemos dizer que, mais do que prescrições, seus direcionamentos 
continham determinada visão do educando da escola pública e, 
especialmente, implicavam um projeto de nação a ser empreendido 
na redemocratização do país, visto que políticas educacionais 
sempre se circunscrevem em contextos de políticas mais gerais.  

 

 

Durante esse período, o governo enfrentou vários problemas advindos do 

antigo governo ditatorial, como foi exposto na proposta elaborada pelo então 

ministro da Educação, Marco Marciel, denominada “Educação para todos: caminhos 

para a mudança (Documenta, 1985)” (CASSIANO, 2013, p. 56), os quais são 

apresentados a seguir: 

 

 

a) A falta de uma consciência nacional sobre a importância 
política social da educação; 
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b) Baixa produtividade no ensino; 
c) Aviltamento da carreira do magistério; 

d) Inexistência de um adequado fluxo de recursos financeiros para 
a educação básica. 
Nos itens “Baixa produtividade no ensino” e “Inexistência de um 
adequado fluxo de recursos financeiros para a educação básica”, 
encontramos os alicerces para o que veio a se constituir a política 
pública para o livro didático no país redemocratizado. Nesses itens, 
são apresentados o quadro do Brasil e as propostas de intervenção 
estatal para sua reversão (CASSIANO, 2013, p. 57). 

 

 

Para atingir as metas, o governo federal estabeleceu três desafios: o 

combate ao analfabetismo, a universalização do ensino do então 1º grau e a busca 

po uma educação de qualidade. Projetos como o livro didático e a merenda escolar 

foram dispostos conjuntamente para dar assistência às camadas mais pobres da 

população. O programa de distribuição de livro didático adquiria um status 

importante na busca da qualidade da educação.  

Entretanto, uma vertente preocupante ainda predominava nas relações de 

compra e venda, pois os livros eram determinados pelo Estado, com o intuito de 

selecionar os saberes que entravam na escola. Segundo Freitag, Costa e Motta 

(1993), não havia um debate amplo que abrangesse todas as fases, desde a 

escolha, a compra, até a distribuição dos livros didáticos no Brasil. Os grandes 

beneficiados com a política do livro mal administrada foram os editores, que 

lançaram uma grande quantidade de “livros descartáveis39 e de qualidade 

questionável” (CASSIANO, 2013, p. 61), fazendo, assim, do programa do livro 

didático uma máquina de produzir dinheiro. 

Depois de muitas discussões a respeito da distribuição do livro didático nas 

escolas brasileiras, algumas questões foram teoricamente resolvidas com a 

implementação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), como, por exemplo, 

o fim da compra dos livros descartáveis, a distribuição universal a todos os alunos 

de escola pública de 1º grau e a garantia de que a escolha dos livros didáticos fosse 

feita pelo professor.  

Quanto a esse último ponto, segundo Cassiano (2013), o enfoque tomou um 

rumo diferente somente após o ano de 1995, com a implantação das políticas 

públicas de gerenciamento dos livros pedidos e recebidos pela escola, pois, até 

                                                           
39

 Cassiano (2013) explica que livros descartáveis ou consumíveis são aqueles que contêm 
exercícios para serem respondidos ou feitos no próprio livro pelo aluno e não são reutilizáveis. 
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então, muitos escândalos foram noticiados por causa do recebimento de livros não 

pedidos pelas escolas. De acordo com Cassiano (2003), a fase que se constituiu das 

questões elencadas (o fim da compra dos livros descartáveis, a distribuição 

universal a todos os alunos de escola pública de 1º grau e a garantia de que a 

escolha dos livros didáticos fosse feita pelo professor) ficou conhecida como “fase II 

do PNLD”, por causa das mudanças substanciais que ocorreram. Antes disso, 

questões que envolviam corrupção dos centros decisórios de poder e aquelas 

relativas à distribuição universal dos livros para os alunos eram problemas 

enfrentados. Na “fase II do PNLD”, ou seja, a partir de 1995, “procedimentos 

regulares de avaliação dos livros, aquisição e distribuição estabeleceram o caráter 

de continuidade desse programa” (CASSIANO, 2013, p. 63-64). 

Essa nova fase se deu depois da publicação, em 1993, do “Plano Decenal 

de Educação para todos”. Esse documento foi fruto de duas conferências 

internacionais que envolveram vários órgãos dos governos mundiais. Uma dessas 

conferências aconteceu em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e a outra em Nova 

Delhi, na Índia, em 1993. No documento, foram feitas críticas a respeito da 

condução do programa direcionado ao livro didático até aquele momento, como, por 

exemplo, os processos de aquisição e distribuição que dificultavam a chegada dos 

livros didáticos à escola no tempo devido, como também a qualidade dos livros 

escolhidos. 

Diante disso, o Estado constituiu uma comissão para averiguar a qualidade 

dos conteúdos programáticos e dos aspectos pedagógico-metodológicos dos livros 

que o MEC estava comprando para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

estabelecendo critérios para essas compras. Em 1994, tornou-se conhecido o 

resultado do trabalho dessa comissão, qual seja: o fato de que o MEC vinha 

comprando e distribuindo livros didáticos preconceituosos, desatualizados e com 

erros conceituais.  

Com isso, em 1996, o MEC colocou em prática a avaliação pedagógica dos 

livros didáticos comprados por meio do PNLD (CASSIANO, 2013). As comissões 

para a execução dessa avaliação foram divididas pelo Ministério da Educação em 

áreas do conhecimento (Alfabetização e Língua Portuguesa; Matemática; Ciências e 

Estudos Sociais; e, posteriormente, Geografia e História), para estabelecer, como 

afirma Cassiano (2013, p. 81), “quais seriam, efetivamente, os critérios de análise e 

classificação dessa avaliação”. Desde então, o resultado desse trabalho passou a 
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ser divulgado por meio dos Guias de Livros Didáticos, distribuídos nas escolas, a fim 

de auxiliar os professores em suas escolhas. Esse trabalho faz parte da 

operacionalização do PNLD. 

Assim, o governo iniciou o processo oficial de avaliação dos livros didáticos 

adquiridos. Esse processo gerou muitos conflitos e disputas e o início de uma ampla 

discussão entre poder público, editores e autores. 

Além dessas alterações no PNLD, outras ações foram executadas pelo 

Ministério da Educação na busca de melhorias no sistema educacional brasileiro, 

como: a elaboração de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a criação de 

sistemas de informação resultantes primordialmente dos censos educacionais e a 

avaliação educacional para todos os níveis de ensino, feita pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

O governo federal atrelou o recebimento dos livros pelas escolas, por meio 

do PNLD, ao cadastramento das escolas no Censo Escolar, realizado, anualmente, 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Com a operacionalização do PNLD, a partir de 1995, os problemas de distribuição 

dos livros nas escolas brasileiras foram praticamente resolvidos. Os livros didáticos 

começaram a chegar até as escolas em tempo hábil para o início do ano letivo, 

mesmo naquelas áreas de difícil acesso, como eram as escolas da zona rural. 

A sistemática da avaliação também apresentou mudanças. Ela passou a ser 

realizada por diversos segmentos da SEB com a coordenação de docentes 

universitários e com equipes ligadas ao Ministério da Educação. Os livros didáticos 

avaliados e publicados no Guia de Livros Didáticos são escolhidos pela equipe 

escolar, que envolve professores, supervisores e diretores das escolas. Os livros 

didáticos da Alfabetização e da 1ª série são repostos anualmente por serem livros 

consumíveis e os das demais séries são mudados ou repostos de três em três anos 

(BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2008). 

Até 2002, de acordo com a avaliação, para os livros didáticos aprovados, 

eram dedicados os conceitos de Recomendado com Distinção (três estrelas), 

Recomendado (duas estrelas) e Recomendado com Ressalvas (uma estrela). Os 

livros que não eram aprovados entravam na categoria Excluído e não poderiam ser 

escolhidos pelas escolas, por apresentarem problemas de ordem conceitual, 

insuficiência ou incoerência metodológica (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2008). 
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Para Batista, Rojo e Zúñiga (2008), editar livros didáticos tornou-se uma 

atividade arriscada e conflituosa junto à instituição de avaliação, já que a avaliação 

desencadeou um forte filtro entre os produtores do livro e o seu mercado, 

constituindo-se, enfim, um jogo político e financeiro que requer cuidados. 

 

 

A instituição da avaliação gerou um conjunto de fortes conflitos – na 
esfera jornalística e na esfera jurídica – entre editores e autores, de 
um lado, e o MEC, de outro. Os dados referentes à exclusão e à não 
recomendação de títulos, bem como sobre as relações de forte 
dependência do setor editorial em relação às compras públicas 
evidenciam o contexto desses conflitos (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 
2008, p. 51).  

 

 

A avaliação e escolha de um livro didático devem ser trabalhos levados a 

sério em todos os sentidos, pois é a partir deles que os professores direcionam suas 

atividades docentes. Essa ferramenta didática, isto é, o livro didático, muitas vezes, 

único instrumento de ensino e guia para os professores e equipe pedagógica, 

constitui um dos elementos básicos da organização do trabalho docente como um 

todo.  

A avaliação de livros didáticos, estabelecida em 1996, dispõe de três 

instrumentos principais, instituídos pelo Estado, a fim de exercer o controle do 

currículo: 

 
Em primeiro lugar, dos critérios de avaliação, que incidem sobre as 
duas dimensões principais do currículo: de um lado, sobre a seleção 
de conteúdos, por meio dos critérios de natureza conceitual e 
política; de outro, sobre a transposição didática, por meio dos 
critérios de natureza metodológica. 
Em segundo lugar, para se legitimar, essa avaliação precisa 
sustentar sua autoridade não apenas em razões de natureza política, 
mas também de natureza técnica. Assim, a avaliação precisa contar 
com um corpo de especialistas dotados de um capital de autoridade 
capaz de não apenas amparar tecnicamente a avaliação, como 
também, amparando-a, legitimá-la. 
Em terceiro lugar, para atuar junto ao professor – que escolhe e usa 
o livro – o Estado elegeu como instrumento básico a elaboração e a 
divulgação, nas escolas, do Guia do livro didático, com as resenhas 
dos livros recomendados, caracterizados por menções, fixadas, 
como já se indicou, por estrelas (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2008, p. 
54). 
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Desse modo, o PNLD faz com que os produtores de livros didáticos sigam 

parâmetros que almejem um processo de ensino-aprendizagem significativo para os 

alunos em todos os níveis e áreas do saber. Nesse sentido, o PNLD assume um 

papel de significativa importância no processo de garantia de um ensino eficaz em 

todas essas áreas, sobretudo, no âmbito do ensino de línguas, um dos objetos de 

nossa tese, sobre o qual comentaremos a seguir. 

 

3.3 O LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE LÍNGUAS 

 

O uso do livro didático é sempre alvo de debates como, por exemplo, a 

discussão sobre se vale a pena ou não usá-lo em sala de aula. A resposta para esse 

questionamento divide profissionais e pesquisadores da área. Alguns acham que é 

um recurso valioso para o ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula, 

enquanto outros defendem a ideia de que o livro didático tira a autonomia do 

professor. De uma forma ou de outra, é pertinente fazer uma discussão acerca 

desse instrumento, que parece ser primordial para professores e pesquisadores de 

todos os níveis de ensino. 

Em virtude da publicação dos PCN de Língua Portuguesa, que consideram 

que o ensino de línguas deve pautar-se por uma concepção pragmática do texto, os 

livros didáticos vêm tentando, pouco a pouco, tomar outro rumo. Segundo Bezerra 

(2005), o que tem influenciado essa mudança, direta ou indiretamente, são os 

conceitos de texto e de gênero, advindos da Linguística. 

Richards (2001) apresenta algumas vantagens e limitações do uso do livro 

didático no ensino de línguas, dependendo de como eles são usados e dos 

contextos em que eles são trabalhados. Dentre as principais vantagens do uso do 

livro didático, Richards (2001) destaca: podem estabelecer um programa planejado; 

padronizam o ensino, mesmo em turmas diferentes; podem trazer diversos recursos 

para o uso em sala de aula, como CDs, DVDs etc.; disponibilizam mais tempo para o 

professor na preparação das aulas, entre outras.  

O autor também enumera os efeitos negativos dos livros didáticos, quais 

sejam: podem utilizar uma linguagem não autêntica; podem não refletir as 
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necessidades dos alunos, pois são elaborados para o mercado global; entre outros 

(RICHARDS, 2011). 

Um dos principais critérios para que o uso do livro didático tenha um bom 

resultado na sala de aula se refere à avaliação que é feita pelos professores e/ou 

responsáveis pela sua escolha. Segundo Richards (2001), antes de adotar um 

determinado material didático, é necessário observar alguns pontos importantes, 

como: o papel do livro didático em um programa (curso), os professores envolvidos 

e, principalmente, os alunos. 

Assumimos, diante do que foi exposto, que avaliar e, por conseguinte, adotar 

um determinado livro didático não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, concordamos, 

então, com Xavier e Urio (2006, p. 31), que afirmam que 

 
 
embora considerados instrumentos importantes no auxílio do 
trabalho docente, os livros didáticos devem ser repensados e 
reavaliados, pois, por melhor que possam parecer, não atendem às 
demandas que emergem das necessidades de aprendizagem de 
cada contexto de ensino. Além disso, a elaboração desses materiais 
nem sempre é feita por profissionais experientes na área, que 
dominam questões linguísticas e culturais, ou, ainda, que buscam 
oferecer uma metodologia voltada para a aprendizagem significativa, 
autônoma e potencializada.  

 

 

Desse modo, consideramos pertinente o trabalho feito pelo MEC através do 

PNLD. Como foi mencionado, a partir de 1996, o MEC passou a vincular a escolha 

dos livros didáticos nas escolas públicas brasileiras mediante avaliação no âmbito do 

PNLD, partindo de uma prévia aprovação por pesquisadores e equipes responsáveis 

pela análise e indicação dos livros didáticos, ancorados por critérios 

preestabelecidos. Os livros didáticos avaliados no PNLD são indicados no Guia do 

Livro Didático e expostos para a equipe institucional (diretores, supervisores etc.) e 

para os educadores da rede pública. Foi com base nas avaliações que perspectivas 

teóricas e metodológicas foram estabelecidas para o livro didático de Língua 

Portuguesa. Nessa direção, Rangel (2005) aponta para uma reflexão sobre uma 

“mudança de paradigma” com a chamada “virada pragmática” no ensino de língua 

materna, ou seja, foi a partir daí que o livro didático começou a tomar novos rumos, 

porém, ainda são e serão necessárias muitas discussões nesse universo de 

pesquisa. 
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Segundo Rangel (2005), desde 1993, as discussões acerca do papel do livro 

didático nas relações de ensino e aprendizagem vêm se ampliando. Desde então, o 

livro didático despertou um grande interesse em pesquisas e em debates nas 

universidades e nas instituições de ensino por todo o Brasil. O projeto de pesquisa 

“Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e 

português” (CAPES/INEP – Edital 038/10-PPGED/PPgEL/PPGECNM-2011-

14/CONTAR), no qual o nosso trabalho está incluído, constitui um exemplo de 

projeto que reúne várias investigações voltadas para o livro didático. 

Nesse sentido, tratamos, no próximo tópico, dos estudos concernentes ao 

livro didático de Língua Portuguesa, destacando as diretrizes pautadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as discussões acerca das relações de ensino e 

de aprendizagem de língua materna.  

 

 

3.4 O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Nosso objetivo aqui é fazer uma discussão acerca dos direcionamentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais destinados ao Ensino Fundamental, 

especificamente para o ensino de Língua Portuguesa, nas séries iniciais. Porém, um 

ponto que merece destaque na discussão sobre o livro didático de Língua 

Portuguesa é o entendimento sobre o conceito de suporte. Afinal, o livro didático 

pode ser considerado um suporte ou um gênero discursivo? Nessa perspectiva, 

destacamos duas discussões: a que considera o livro didático como suporte de 

textos materializados em diversos gêneros, didatizados; e a que concebe o livro 

didático como enunciado em um gênero discursivo. Vejamos o que os estudiosos 

dizem acerca dessa temática. 

 

3.4.1 O livro didático de Língua Portuguesa: suporte ou gênero discursivo? 

 

Ao elencar como pertinente a questão do suporte, Marcuschi (2008) traz 

questionamentos a respeito da temática e defende a relevância de tratar o livro 

didático de Língua Portuguesa, doravante LDLP, como suporte de gêneros variados, 
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mesmo que visto como um suporte especial. Para esse autor, o livro didático, além 

de suporte, pode ser visto como um simulador, em várias dimensões 

simultaneamente, de diversos gêneros. Por esse motivo, o livro didático não deverá 

ser considerado um gênero secundário, conforme alguns autores chegaram a 

especular. Em seu interior, os gêneros não perdem as suas funções originais; eles 

adquirem outras funcionalidades. 

Para Marcuschi (2008), a noção de suporte nos leva a perceber como se dá 

a circulação social dos gêneros. Segundo o autor, os suportes podem ser: 

convencionais, “tendo em vista sua função de portarem ou fixarem textos” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 177), como a página da internet, o jornal, o livro didático; e 

incidentais, considerando sua eventualidade, por não serem destinados a esse fim, 

como, por exemplo, o corpo humano, quando tatuado com uma imagem, um poema 

ou uma declaração de amor. Segundo Marcuschi (2008), algumas vezes, os gêneros 

são determinados pelas formas, na maioria das ocasiões pela função e, outras 

vezes, pelo suporte ou ambiente em que o texto aparece. 

Podemos concordar com o autor até certo ponto, visto que observamos a 

presença de uma diversidade de gêneros discursivos nos LDLP. Porém, a discussão 

não se encerra nesse ponto. O próprio Marcuschi (2008) diz que essa discussão 

ainda precisa ser (re)pensada e analisada. 

Marcuschi (2004 apud BUNZEN; ROJO, 2008, p. 84) defende dois conjuntos 

de gêneros: “os gêneros que vêm de fora (conjunto migrado) e outro que surge 

internamente (conjunto emergente)”. Tal fato sugere a explicação de Soares (1999) 

quanto à transportação do texto do livro de literatura infantil para o LDLP. A esse 

respeito, Soares (1999, p. 37) defende: 

 
 
Ao ser transportado do livro de literatura infantil para o livro didático, 
o texto tem de sofrer, inevitavelmente, transformações, já que passa 
de um suporte para outro: ler diretamente no livro de literatura infantil 
é relacionar-se com o objeto-livro-de-literatura completamente 
diferente do objeto livro didático: são livros com finalidades 
diferentes, aspecto material diferente, diagramação e ilustrações 
diferentes, protocolos de leitura diferentes. 

 

 

Podemos notar com a citação acima que os textos, ao serem transportados 

para o LDLP, sofrem mudanças referentes aos objetivos da própria leitura, porque 
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os dois tipos de livros têm finalidades diferentes, tanto material (o texto do livro 

infantil passa a ser lido em outro lugar físico, no LDLP) quanto de construção do 

sentido do próprio texto, pois no LDLP há instruções, orientações de leitura a serem 

seguidas pelo leitor/destinatário em potencial, o aluno. De fato, um conto não deixa 

de ser um conto por estar vinculado ao livro. Tal observação vem concordar com o 

processo denominado por Marcuschi (2008) de reversibilidade de funções, ou 

seja, embora os gêneros não mudem nos livros didáticos, podem, no entanto, sofrer 

modificações na sua funcionalidade. 

Em síntese, Marcuschi (2008, p. 174, grifos do autor) adota o conceito de 

suporte de um gênero como “um locus físico ou virtual com formato específico que 

serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. Enfim, o 

livro didático é um suporte de textos diversos. “Ao assumir tal posicionamento 

implica defender que os textos em gêneros variados não estão no LDP ‘de modo 

aglutinado a ponto de formarem um todo orgânico, como observava Bahktin [1979] 

para o caso do romance’” (BUNZEN; ROJO, 2008, p. 85). Esses autores 

questionam, então, partindo das concepções de Marcuschi (2008), o entendimento 

do processo de múltiplos encaixes e alinhamentos dos textos em gêneros diversos 

na composição do livro didático de Língua Portuguesa e formulam as seguintes 

perguntas: “Como estabelecer uma unidade textual-discursiva? É possível? Como 

ficaria, então, a questão de autoria e do estilo?” (BUNZEN; ROJO, 2008, p. 85). 

Segundo os autores, os argumentos de Marcuschi direcionam para uma resposta 

negativa para essas perguntas e, assim, levando em conta tais argumentos, “Supõe-

se [...] não haver unidade entre esses textos ou autoria/estilo nos LDP” (BUNZEN; 

ROJO, 2008, p. 85). 

Partindo desse princípio, Bunzen e Rojo (2008) defendem que há unidade 

discursiva, autoria e estilo e caracterizam o livro didático de Língua Portuguesa 

como um gênero discursivo, pois  

 
 
Se, quando falamos ou escrevemos, estamos atualizando formas 
relativamente consagradas de interação verbal, uma vez que “o 
querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um 
gênero discursivo” (BAKHTIN, 1952-53/1979, p. 301), os autores de 
livros didáticos e outros agentes envolvidos em sua produção 
produzem também enunciados num gênero do discurso, que possui 
temas (os objetos de ensino), uma expectativa interlocutiva 
específica (professores e alunos das escolas públicas e privadas, o 
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editor, os avaliadores do PNLD) e um estilo didático próprio 
(BUNZEN; ROJO, 2008, p. 86).  

 

 

Desse modo, segundo Bunzen e Rojo (2008), ao escolher, selecionar 

objetos de ensino específicos, com capítulos/unidades didáticas, levando em 

consideração um estilo próprio, a escolha de recursos lexicais, bem como uma 

padronização na construção composicional, os autores dos livros didáticos podem, 

sim, produzir enunciados em um gênero discursivo, tendo como função social 

“re(a)presentar, para cada geração de professores e estudantes, o que é 

oficialmente reconhecido ou autorizado como forma de conhecimento sobre a 

língua(gem) e sobre as formas de ensino-aprendizagem” (BUNZEN; ROJO, 2008, p. 

87). 

Para a introdução dos diferentes gêneros no livro didático, Bunzen e Rojo 

(2008) dialogam com Bakhtin (1998 [1975]) quando ele defende que o romance 

admite introduzir diferentes gêneros. Segundo Bakhtin (1998[1975]), os gêneros 

introduzidos no romance preservam seus elementos estruturais, sua autonomia e 

sua originalidade linguística e estilística. Assim, o livro didático 

 
 
pode perfeitamente trazer para o seu interior outros gêneros, outras 
vozes [...]. Em outras palavras: estamos diante de uma discussão 
sobre a re(a)presentação, declarada ou não, do discurso de outrem, 
que, mais ainda no discurso didático, deve ser vista como um 
procedimento normal. Por essa razão, podemos compreender os 
textos em gêneros diversos presentes no LDP como uma forma de 
discurso reportado típica do gênero, ou seja, como uma forma 
específica de apreensão didática do discurso de outrem, em que o 
autor constrói o seu texto através da intercação de outros (BUNZEN; 
ROJO, 2008, p. 89). 

 

 

Acreditamos, porém, que a temática ainda precisa ser discutida e 

concordamos com Marcuschi (2008) quando ele afirma que a questão dos suportes 

dos gêneros é complexa e precisa de estudos mais aprofundados e discussões mais 

consistentes para as muitas indagações e interpretações sobre o tema. 

Tratada a questão do suporte, tecemos, a seguir, as nossas considerações 

sobre o livro didático de Língua Portuguesa e o ensino de língua materna, 
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dialogando com os Parâmetros Curriculares Nacionais e autores que defendem um 

ensino voltado para a dimensão interacional e discursiva da língua. 

 

3.4.2 O livro didático e o ensino de Língua Portuguesa  

 

 

Na leitura do Guia de Livros Didáticos (BRASIL, 2009), encontramos, dentre 

os objetivos centrais do Ensino Fundamental, que o ensino de Língua Portuguesa 

deve ser pautado “na prática de análise e de reflexão sobre a língua e a linguagem, 

na medida em que se fizer necessária ao desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita, em compreensão e produção de textos” (BRASIL, 2009, p. 18). O Guia de 

Livros Didáticos (2010) acrescenta que a escola deve colaborar de forma 

significativa, ao longo de nove anos, para a formação da criança como sujeito 

cidadão, pensante e articulador de suas próprias ideias, destacando:  

 
 
As práticas de uso da linguagem, isto é, as atividades de leitura e 
compreensão de textos, de produção escrita e de produção e 
compreensão oral, em situações contextualizadas de uso, devem ser 
prioritárias nas propostas dos livros didáticos. As práticas de reflexão 
sobre a língua e a linguagem, assim como a construção correlata de 
conhecimentos linguísticos e a descrição gramatical, na medida em 
que se façam necessárias e significativas para a (re)construção dos 
sentidos dos textos, devem se exercer sobre os textos e discursos 
(BRASIL, 2009, p. 18-19). 

 

 

Assim posto, destacamos que é primordial que os alunos sejam expostos a 

atividades que denotem a (re)construção de sentidos, tanto nos textos orientados 

para a leitura quanto nas atividades de compreensão e produção de textos. Diante 

desse fato, torna-se importante discutir o que dizem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais sobre leitura, texto e compreensão de texto e entender como são 

discutidas essas vertentes nas pesquisas acerca do livro didático de Língua 

Portuguesa, a fim de delimitarmos a nossa visão nessa questão. 

Para compreender essa questão, dialogamos com Antunes (2005) ao afirmar 

que ainda falta nas escolas a percepção das pessoas acerca do fato de que o foco 

do ensino de uma língua não está em conceitos e regras, mas no uso efetivo da 
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linguagem. Falamos aqui de “uso efetivo” para tratar do desenvolvimento das 

competências textuais dentro da escola. É lá o lugar propício para que os alunos se 

preparem para a vida social e interacional, ou pelo menos deveria ser. Antunes 

(2005) ainda salienta que privar as pessoas de desenvolver uma competência 

textual e comunicativa é uma forma de exclusão e é isso que observamos ainda em 

alguns espaços escolares. 

Percebemos que houve um grande avanço a partir das discussões 

publicadas nos PCN, o que denota mudança no que se refere à dimensão 

interacional e discursiva da língua. Os manuais de ensino já têm esse 

direcionamento, mesmo com suas limitações. Entretanto, avaliar e distribuir livros 

didáticos não é tudo. É preciso que os principais envolvidos nesse cenário 

educacional tenham essa consciência, de forma a pôr em prática as condições 

necessárias que o indivíduo precisa para interagir em seu meio social. Nesse 

sentido, Antunes (2005, p. 27) ressalta que  

 
 
não se pode esquecer a situação de vida de muitos professores, 
situação que dificulta a exigência de ele ser um leitor, um 
“escrevente” assíduo, um pesquisador, um produtor do conhecimento 
que pretende fazer circular entre os alunos com quem convive. 

 

A autora expressa uma preocupação com aqueles que estão mais 

diretamente ligados ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Não 

falamos aqui somente dos professores, mas também dos alunos e por que não da 

sociedade, como destaca Antunes (2005). Todos têm seu papel na condução dos 

problemas referentes ao ensino. Ainda nessa mesma linha de considerações, 

Antunes (2003, p. 34) diz: 

 

A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o 
cuidado em se prever e se avaliar, reiteradamente, concepções (O 
que é linguagem? O que é língua?), objetivos (Para que ensinamos? 
Com que finalidade?), procedimentos (Como ensinamos?) e 
resultados (O que temos conseguido?), de forma que todas as ações 
se orientam para um ponto comum e relevante: conseguir ampliar as 
competências comunicativo-interacionais dos alunos. 

 

 



83 
 

Esses elementos são subjacentes a toda atividade pedagógica no ensino de 

línguas. É a partir disso que os autores produzem os livros didáticos de determinada 

maneira e que os professores e a equipe pedagógica que integra o espaço escolar 

conduzem suas atividades. Nesse sentido, concordamos com Antunes (2003, p. 40) 

quando diz que “não pode haver uma prática eficiente sem fundamentação nem 

corpo de princípios teóricos sólidos e objetivos”. Ouvimos muitos professores 

dizerem que estão cansados de teoria. Essa concepção pode significar, como diz 

Antunes (2003), que os professores podem não compreender que teoria e prática 

caminham lado a lado e que ambas são interdependentes. A autora ainda 

acrescenta que “se nossa prática de professores se afasta do ideal é porque nos 

falta, entre outras muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de como 

funciona o fenômeno da linguagem humana” (ANTUNES, 2003, p. 40). Além disso, 

destaca duas tendências que marcam os princípios da linguagem: 

 

 

a) uma tendência centrada na língua enquanto sistema em 
potencial, enquanto conjunto abstrato de signos e de regras, 
desvinculado de suas condições de realização; 
b) uma tendência centrada na língua enquanto atuação social, 
enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores 
e, assim, enquanto sistema-em-função, vinculado, portanto, às 
circunstâncias concretas e diversificadas de sua atualização 
(ANTUNES, 2003, p. 41). 

 

 

Não há dúvidas de que a segunda tendência possibilita um trabalho 

educacional mais produtivo e relevante, como bem diz a autora e, assim como ela, 

acreditamos que essa tendência faz todo o sentido, pois “as línguas só existem para 

promover a interação entre as pessoas” (ANTUNES, 2003, p. 41). Esse 

entendimento nos leva a admitir, juntamente com Antunes, que “somente uma 

concepção interacionista da linguagem, eminentemente funcional e contextualizada, 

pode, de forma ampla e legítima, fundamentar um ensino de língua que seja, 

individual e socialmente, produtivo e relevante” (ANTUNES, 2003, p. 41). Com base 

nisso, Antunes (2003, p. 42) defende a  

 
 
concepção interacionista, funcional e discursiva da língua, da qual 
deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a serviço da 
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comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e 
através de práticas discursivas, materializadas em textos orais e 
escritos. É, pois, esse núcleo que deve constituir o ponto de 
referência, quando se quer definir todas as opções pedagógicas, 
sejam os objetivos, os programas de estudo e pesquisa, seja a 
escolha das atividades e da forma particular de realizá-las e avaliá-
las. 

 

 

As discussões elencadas por Antunes (2003) são pertinentes para nossa 

investigação, visto que nosso foco está nas atividades de compreensão de textos 

em livros didáticos de Língua Portuguesa. Ao tratar das questões relacionadas ao 

trabalho com o texto na escola, a autora nos faz refletir que é nelas que deve centrar 

o estudo da língua, ou seja, levando em conta que o princípio de toda atividade 

linguística se dá na produção e compreensão de textos e de suas funções, podemos 

ter um ensino de língua significativo e relevante. Essa perspectiva também está 

revelada no pensamento de Koch e Elias (2012, p. 37), quando afirmam: “Se, como 

vimos, a leitura é uma atividade de construção de sentido que pressupõe a interação 

autor-texto-leitor, é preciso considerar que, nessas atividades, além das pistas e 

sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os conhecimentos do leitor”. 

Levando em consideração o trabalho com a compreensão de textos nos 

livros didáticos, é importante expor as discussões feitas por Antunes (2003) acerca 

de práticas com a leitura na escola. A autora parte da concepção de que a leitura é 

uma atividade de interação entre sujeitos, ultrapassando os limites de uma simples 

decodificação de sinais gráficos. “O leitor, como um dos sujeitos da interação, atua 

participativamente, buscando interpretar e compreender o conteúdo e as intenções 

pretendidos pelo autor” (ANTUNES, 2003, p. 67). Dessa maneira, parece-nos 

pertinente discutir e refletir sobre como os autores dos livros didáticos orientam o 

leitor em potencial, ou seja, o aluno, nas questões de compreensão de textos 

presentes nas atividades de leitura. 

Em um trabalho voltado para as atividades de compreensão de textos, 

Marcuschi (2005) enumera alguns problemas identificados nos exercícios de 

compreensão de textos nos livros didáticos de Língua Portuguesa, tais como: 

 

a) A compreensão é considerada, na maioria das vezes, como 
uma simples e natural atividade de decodificação de um conteúdo 
objetivamente inscrito no texto ou uma atividade de cópia. 
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Compreender texto resume-se, no geral, a uma atividade de extração 
de conteúdos. 
b) As questões típicas de compreensão vêm misturadas com uma 
série de outras que nada têm a ver com o assunto. Esta simples 
mistura já atesta a falta de noção do tipo de atividade. 
c) É comum os exercícios de compreensão nada terem a ver com 
o texto ao qual se referem, sendo apenas indagações genéricas que 
podem ser respondidas com qualquer dado. 
d) Os exercícios de compreensão raramente levam a reflexões 
críticas sobre o texto e não permitem expansão ou construção de 
sentido, o que sugere a noção de que compreender é apenas 
identificar conteúdos. Esquece-se a ironia, a análise de intenções, a 
metáfora e outros aspectos relevantes nos processos de 
compreensão (MARCUSCHI, 2005, p. 51, grifos do autor). 

 

 

Percebemos com essa indagação de Marcuschi que podemos identificar 

muitos problemas no que se refere às atividades de compreensão. Segundo ele, 

“perde-se uma excelente oportunidade de treinar o raciocínio, o pensamento crítico e 

as habilidades argumentativas. Também perde-se a oportunidade de incentivar a 

formação de opinião” (MARCUSCHI, 2005, p. 51) dos alunos. Vale, então, fazermos 

uma discussão acerca desse ponto, visto que, conforme o próprio autor, as análises 

que procuram comprovar esse aspecto são muitas e atenciosas, porém ainda não 

renderam os frutos esperados. 

Assim, os estudos acerca da responsabilidade enunciativa nos livros 

didáticos são pertinentes, pois esta é suscetível de ser um operador de leitura, de 

escrita ou de produções orais. É importante frisar que é na orientação do autor do 

livro didático que os professores e os alunos se pautam nas aulas que envolvem a 

leitura. Partindo desse ponto, delimitamos nosso corpus e o apresentamos a seguir. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos o processo metodológico do nosso trabalho, 

descrevendo o modo como esta pesquisa foi desenvolvida e quais os procedimentos 

adotados para a sua realização. 

 

4.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Em nossa pesquisa, adotamos uma perspectiva predominantemente 

qualitativa, embora tenhamos utilizado também alguns dados quantitativos 

importantes para a compreensão e a condução da análise e da interpretação 

realizada. 

Segundo Maren (1995), em se tratando de pesquisa, podemos utilizar mais 

de um método, a fim de complementar a análise dos dados. Desse modo, de acordo 

com Oliveira (2000), o uso de dados quantitativos em uma abordagem qualitativa é 

válido, ou melhor dizendo, um não invalida o outro, visto que, dependendo da 

pesquisa, é necessária a mediação de números para representar com clareza a 

realidade estudada. 

O método quantitativo, derivado do paradigma positivista, recai no registro 

do que é observável e concreto e dissociado das crenças e valores dos 

pesquisadores. Um dos seus principais defensores, Auguste Comte, sugere que as 

Ciências Sociais e Humanas usem os mesmos métodos e princípios das Ciências 

Exatas, isolando os dados observáveis do pensamento subjetivo e da interpretação 

do investigador. Foi nesse sentido que os estudiosos do século XX direcionaram 

suas principais críticas, justificando que nas Ciências Sociais não poderia ser 

negligenciado o contexto sócio-histórico no desenvolvimento de pesquisa científica 

(BORTONI-RICARDO, 2008). Assim, como alternativa ao positivismo, surge o 

paradigma interpretativista, priorizando o significado das coisas em cada contexto 

(OLIVEIRA, 2005). O método qualitativo, derivado dessa tradição epistemológica, 

caracteriza-se pelo fato de tentar explicar as informações obtidas através da coleta 

de dados e não nega a interpretação do observador, já que o considera um agente 

ativo na construção de significado. 
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Tomando como base esses pressupostos, nossa investigação segue o 

método qualitativo por procurar entender, interpretar fenômenos. Em nosso caso, 

busca compreender fenômenos linguísticos, levando em consideração os níveis do 

texto e do discurso preconizados pela Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011). 

No entanto, utiliza também dados quantitativos, corroborando, assim, a leitura e 

interpretação dos dados. 

 

 

4.2 A ESCOLHA DO CORPUS 

 

Para entender melhor a seleção do nosso corpus, é preciso que 

comentemos o projeto CONTAR, no qual atuamos como bolsista e desenvolvemos a 

investigação doutoral. 

O projeto CONTAR faz parte do Observatório da Educação e denomina-se 

“Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e 

português” (CAPES/INEP- Edital 038/10-PPGED/PPgEL/PPGECNM-2011-

14/CONTAR). Foi a partir desse projeto e das discussões acerca da ATD (ADAM, 

2011) que projetamos nossa investigação. 

Esse projeto de pesquisa envolveu graduandos, mestrandos, doutorandos, 

ex-alunos, professores da rede pública, bolsistas voluntários e professores 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

interessados em analisar questões de linguagem que pensem a leitura e a escrita na 

articulação entre as áreas de ensino Língua Portuguesa e Matemática. 

Fazem parte desse projeto três departamentos da UFRN: o Departamento 

de Educação, o Departamento de Letras e o Departamento de Matemática; e três 

programas de pós-graduação dessa instituição: o Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGED), o Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 

(PPgEL) e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM). Essa integração visa garantir uma abrangência 

institucional significativa ao projeto e coordenar ações de intervenção escolares e 

pesquisas que interessam ao Observatório da Educação. Essa característica permite 

múltiplos olhares sobre a mesma proposta, acrescentando uma ampla rede de 

referenciais teórico-metodológicos que passam pela Formação Docente, Didática, 
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Currículo, Ensino de Língua Portuguesa, Ensino de Matemática, Literatura e 

Educação, Linguística Textual, Gêneros do Discurso, História da Matemática e 

Etnomatemática.  

São objetivos do projeto: 

 Focalizar como a leitura e a escrita são orientadas nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa e de Matemática destinados ao 4º 

e 5º ano do EF; 

 Elaborar um quadro de referência para o tratamento da leitura e da 

produção textual nas áreas de Português e Matemática; 

 Indicar a necessidade de permanência/acréscimo dos descritores 

referentes à leitura/escrita em Língua Portuguesa e Matemática na 

base de dados do INEP; 

 Apontar as recorrências e as lacunas nas orientações dos livros 

didáticos para a leitura em Língua Portuguesa e Matemática; 

 Refletir sobre a formação inicial/continuada da graduação em 

Pedagogia. 

Apresentado o projeto CONTAR, passemos, pois, à descrição da escolha do 

nosso corpus. 

 

4.2.1 Primeiro passo 

 

Recebemos dos coordenadores do projeto CONTAR a indicação dos livros 

de Língua Portuguesa utilizados nas escolas públicas de Natal-RN, no 4º e no 5º 

ano do Ensino Fundamental, do ano de 2010. Tratava-se de 11 coleções, as quais 

são apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 – As coleções didáticas 

COLEÇÃO 1 COLEÇÃO 2 

  

 

COLEÇÃO 3 COLEÇÃO 4 

  

 

 

 

COLEÇÃO 5 COLEÇÃO 6 

  

 

COLEÇÃO 7 COLEÇÃO 8 



90 
 

 

 

  

 

COLEÇÃO 9 COLEÇÃO 10 

 

 

 

 

COLEÇÃO 11 

 

 

 

4.2.2 Segundo passo 

 

Como nosso objetivo era analisar as questões de compreensão de texto, 

fizemos um levantamento de todos os textos presentes nos livros didáticos 
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analisados. Percebemos, pois, que havia uma diversidade muito grande tanto no 

que se refere ao número de atividades orientadas para a leitura quanto no que diz 

respeito ao modo como essas atividades eram organizadas. 

Dado o número muito alto de atividades encontradas, buscamos um critério 

para selecionar aquelas que seriam analisadas. Notamos, no contato com os livros, 

que, em todos(as) os/as capítulos/unidades40 presentes nos livros de 4º e 5º ano de 

cada coleção, havia uma atividade de leitura introdutória. Fizemos, pois, dessa 

recorrência o primeiro critério de delimitação de nosso corpus, conforme podemos 

observar um exemplo a seguir: 

 

 Exemplo 1 – Texto 1 – 4º ano – Coleção 1 

 

                                                           
40

 Usamos a nomenclatura unidade/capítulo pelo fato de que há autores que nomeiam essa seção de 
capítulo e outros que a denominam de unidade.  
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As atividades de leitura que introduzem os capítulos/unidades, geralmente, 

são iniciadas com um pré-texto, que equivale a uma pré-leitura, seguidas do texto e 

da interpretação do texto, conforme podemos verificar no exemplo 1. 

Nosso estudo se dá nessa seção de interpretação do texto, composta por 

questões sobre o texto que nós denominamos de “questões de compreensão”. No 

exemplo apresentado, essa seção é intitulada pelos autores do livro didático de 

“Dialogando com o texto”. No entanto, em cada coleção, é dado a essa seção um 

título diferente, conforme podemos verificar no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Título da seção destinada às questões de compreensão em 
cada coleção didática 

COLEÇÃO TÍTULO DA SEÇÃO DESTINADA ÀS QUESTÕES DE 
COMPREENSÃO 

Coleção 1 DIALOGANDO COM O TEXTO 

Coleção 2 INTERPRETAÇÃO ORAL/ESCRITA 

Coleção 3 DE PAPO COM O TEXTO 

Coleção 4 PENSANDO SOBRE O TEXTO 

Coleção 5 LINHA E ENTRELINHA 

Coleção 6 ESTUDO DO TEXTO 

Coleção 7 ESTUDO DO TEXTO 

Coleção 8 ESTUDANDO O TEXTO 

Coleção 9 COMPREENDENDO O TEXTO 

Coleção10 O TEXTO E AS IDEIAS 

Coleção 11 OS SENTIDOS DO TEXTO 
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4.2.3 Terceiro passo 

 

Mesmo já tendo delimitado nosso universo de estudo, percebemos que 

ainda havia um número muito alto de textos a serem analisados. Nesse sentido, 

escolhemos o gênero discursivo conto por ser o mais recorrente no trabalho com a 

leitura nos livros didáticos. A título de informação, mostramos, nos quadros a seguir, 

o levantamento geral dos gêneros discursivos presentes nas atividades que 

introduzem os capítulos/unidades dos livros analisados e suas recorrências. 

 

Quadro 7 – Levantamento geral dos gêneros discursivos dos livros do 4º ano 

GÊNERO DISCURSIVO TOTAL 

CONTO 31 

REPORTAGEM 16 

POEMA 11 

ARTIGO 07 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 07 

LENDA 05 

FÁBULA 04 

TEXTO INFORMATIVO 04 

PINTURA (TEXTO NÃO VERBAL) 04 

MITO 04 

ROMANCE (TRECHO) 03 

RELATO 03 

DIÁRIO (PÁGINA) 03 

NOVELA (TRECHO) 02 

CARTA 02 

CARTAZ 02 

PROPAGANDA 02 

BIOGRAFIA 02 
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NOTÍCIA 02 

ANÚNCIO 02 

HISTÓRIA INFANTIL ATRAVÉS DE IMAGENS 01 

LETRA DE CANÇÃO 01 

CORDEL 01 

INSTRUÇÕES DE USO 01 

INSTRUÇÕES DE ORIGAMI 01 

DICIONÁRIO (PÁGINA) 01 

CARTÃO 01 

CABEÇALHO DE JORNAL 01 

PEÇA DE TEATRO 01 

CAPA DE LIVRO 01 

SUMÁRIO 01 

E-MAIL 01 

CAPA DE REVISTA 01 

ANEDOTA 01 

TIRINHA 01 

RECEITA 01 

DITADO POPULAR 01 

CHARADA 01 

ENTREVISTA 01 

CARTUM 01 

FILME 01 

BILHETE 01 

  

TOTAL 139 
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Quadro 8 – Levantamento geral dos gêneros discursivos dos livros do 5º ano 

GÊNERO DISCURSIVO TOTAL 

CONTO 22 

REPORTAGEM 17 

POEMA 13 

TEXTO INFORMATIVO 11 

CRÔNICA 08 

RELATO 07 

ARTIGO 05 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 05 

NOTÍCIA 04 

PEÇA DE TEATRO 04 

CARTUM 04 

FÁBULA 04 

CORDEL 03 

PINTURA (TEXTO NÃO VERBAL) 03 

BIOGRAFIA 02 

RESENHA 02 

TRECHO DE LIVRO 02 

LENDA 02 

MITO 02 

ANÚNCIO 02 

BATE-PAPO (INTERNET) 01 

CARTA 01 

SINOPSE 01 

DIÁRIO (PÁGINA) 01 

ROMANCE (CAPÍTULO) 01 

INSTRUÇÃO (DE RECICLAGEM) 01 
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ENTREVISTA 01 

LEGENDA 01 

DICIONÁRIO (PÁGINA) 01 

PROPAGANDA 01 

E-MAIL 01 

CROQUI 01 

CARTÃO POSTAL 01 

FILME 01 

DEBATE (TRANSCRIÇÃO) 01 

  

TOTAL 136 

 

Como podemos verificar nos Quadros 7 e 8, há um total de 53 contos 

encontrados nas atividades orientadas para a leitura nos livros didáticos. A seguir, 

apresentamos outro quadro com a quantidade de contos presentes em cada 

coleção. 

 

Quadro 9 – Total de contos por coleção 

COLEÇÃO TOTAL DE CONTOS 

Coleção 1 8 

Coleção 2 8 

Coleção 3 5 

Coleção 4 5 

Coleção 5 4 

Coleção 6 2 

Coleção 7 3 

Coleção 8 5 

Coleção 9 3 
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Coleção 10 2 

Coleção 11 8 

 

Constatamos no Quadro 9 que algumas coleções têm um maior número de 

contos. Porém, das 11 coleções, duas se destacam pelo número de contos e pelo 

número de questões de compreensão. Desse modo, tomamos como outro critério, 

além dos já mencionados, as duas coleções com maior número de questões de 

compreensão. Sendo assim, delimitamos nosso corpus com as Coleções 1 e 11. A 

primeira contém 64 questões e a última possui 76 questões, totalizando 140 

questões de compreensão para análise e comprovação dos dados. 

 

4.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Após a delimitação do corpus, analisamos, por coleção, as questões de 

compreensão do texto, levando em conta as questões de pesquisa apresentadas a 

seguir: 

1- Como o autor do livro didático induz o aluno a se posicionar em questões de 

compreensão de texto no livro didático de Língua Portuguesa do 4º e 5º ano?  

2- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão de texto para induzir a assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

3- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão de texto para induzir a não assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

 

4.4 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados foram tabulados da seguinte maneira:  
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 Selecionamos duas coleções para análise, seguindo a própria enumeração já 

apresentada anteriormente, ou seja, a Coleção 1 e a Coleção 11; 

 Codificamos os anos do 4º e 5º ano como 4 e 5; 

 Enumeramos também os textos de cada coleção separados por ano; 

 Por fim, codificamos as questões de compreensão referentes a cada texto 

como Q1, Q2, e assim por diante. 

Vejamos um exemplo dessa tabulação: 

Exemplo 2: codificação de uma questão de compreensão 

1-4T1Q1 Qual é a personagem principal dessa história? 

 

O código 1-4T1Q1 da proposição-enunciado apresentada significa que: 1 – 

refere-se à Coleção 1; 4 – corresponde ao 4º ano; T1 – diz respeito ao Texto 1; e Q1 

– refere-se à questão de compreensão 1. 

Lembramos que, nos anexos, estão as atividades orientadas para leitura tal 

como estão dispostas nos livros didáticos. 

Os procedimentos elencados neste capítulo nortearam a realização do 

nosso estudo. No próximo capítulo tratamos da análise dos dados. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os procedimentos mencionados no capítulo anterior nortearam a realização 

do nosso estudo. Apresentamos, agora, nossa análise, que teve como base os 

estudos da ATD e os postulados da ScaPoLine, entre outros, dando ênfase ao 

estudo dos elos enunciativos, observando a orientação dada pelo locutor/autor do 

livro didático às proposições-enunciados que se referem à compreensão do texto. 

Com isso, procuramos observar as implicações desse “jogo enunciativo” para o 

ensino de língua materna na construção do conhecimento do aluno – destinatário 

em potencial dos enunciados em questão. 

 

5.1 COLEÇÃO 1 – A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

A primeira coleção analisada foi a intitulada “A aventura da linguagem”. 

Observamos a orientação de leitura de quatro contos no livro do 4º ano e quatro 

contos no livro do 5º ano. Lembramos que o foco do nosso estudo não é o gênero 

em si, mas as questões de compreensão que a ele se referem.  

Vejamos as orientações que foram enunciadas pelos locutores/autores41 dos 

livros didáticos da Coleção 1: 

 

Quadro 10 – Questões referentes ao Texto 1 da Coleção 1 – 4º ano 

TEXTO 1 

1-4T1Q1 Qual é a personagem principal dessa história? 

1-4T1Q2 A personagem principal dessa história está presente em uma outra 
história bastante conhecida. Qual? 

1-4T1Q3 Se vovó não tem mais medo do Lobo Mau, por que ela não se 
demora quando vai visitá-lo? 

1-4T1Q4 Para o Lobo Bom, qual é a causa das mudanças no bosque? 

1-4T1Q5  
Que iniciativa de Chapeuzinho Verde mostra que ela é muito ligada 
à natureza? 

1-4T1Q6 Hoje, o que deixa a vovó de Chapeuzinho triste e assustada? 

1-4T1Q7 A palavra sabereta não é registrada no dicionário, e sim saberete, 
que significa “pessoa metida a saber tudo”. Para você, essa 

                                                           
41

 Usamos o plural por se tratar de 3 autores para a mesma coleção. 
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palavra foi bem empregada no texto? Por quê? 

   

A partir da análise das questões do Texto 1, podemos verificar que os 

exemplos 1-4T1Q1, 1-4T1Q2, 1-4T1Q3, 1-4T1Q4, 1-4T1Q5 e 1-4T1Q6 induzem o 

aluno para a não assunção da responsabilidade. Somente em um enunciado, 1-

4T1Q7, o aluno é induzido a assumir a responsabilidade enunciativa. Vejamos, 

então, os elementos que comprovam o (não) engajamento nas orientações dos 

autores nas questões de compreensão do Texto 1. 

Observamos, na questão 1-4T1Q4, que o uso do elo enunciativo, conforme 

designa Nølke (2013), marca o discurso reportado “Para o Lobo Bom”. Os locutores 

induzem o aluno a se distanciar da responsabilidade do pdv. É interessante notar, 

nesse caso, que, ao escolherem o pdv do LOBO BOM para compor a proposição, os 

locutores demonstram um trabalho com as vozes presentes no conto, ou seja, eles 

utilizam o pdv de um dos personagens para servir de base para a resposta do aluno. 

O grau de responsabilidade é identificado pelo marcador do discurso reportado 

“Para o Lobo Bom”, que configura um elo enunciativo mediatizado, revelando uma 

orientação para o distanciamento do aluno. Fizemos a fusão da expressão elo 

enunciativo (NØLKE, 2013) com mediatizado ou mediativo (GUENTCHÉVA, 1994), o 

que nos permitiu estabelecer uma relação entre os postulados dos dois autores 

(NØLKE, 2013; GUENTCHÉVA, 1994). Assim, o elo enunciativo mediatizado “Para o 

Lobo Bom” marca “a atitude de distanciamento ou de não engajamento” que o 

locutor “manifesta em relação aos fatos que ele apresenta” (GUENTCHÉVA, 1994, 

p. 139). Isso equivale a dizer que, ao responder à questão analisada, utilizando o elo 

de não responsabilidade “Para o Lobo Bom”, o aluno não será responsável pelo pdv, 

ou seja, não será a fonte do pdv, mas essa fonte é atribuída a “Lobo Bom”. 

Ainda em se tratando do não engajamento nas orientações dadas às 

questões referentes ao Texto 1, nos exemplos 1-4T1Q1, 1-4T1Q2, 1-4T1Q3, 1-

4T1Q5 e 1-4T1Q6, os autores usam mecanismos que sugerem que o aluno fará 

uma decodificação das informações inscritas no texto. Nos exemplos 1-4T1Q1 e 1-

4T1Q2, os autores, ao utilizarem na proposição o sintagma preposicional “dessa 

história”, remetem o aluno a procurar a informação no texto, ou seja, procurar a 

história lida e tomá-la como base para responder “qual é a personagem principal” e 

qual é a outra história de que a personagem participa. Nos exemplos 1-4T1Q3, 1-
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4T1Q5 e 1-4T1Q6, o índice de pessoa “ela” e a referência à personagem “a vovó de 

Chapeuzinho” marcam que o aluno usará os dados inscritos no texto. Dessa forma, 

o aluno apenas cita uma informação literal do texto lido, ou seja, transcreve 

fragmentos do texto. 

No que se refere à última questão, 1-4T1Q7, os autores introduzem sua 

orientação explicando: “A palavra sabereta não é registrada no dicionário, e sim 

saberete, que significa ‘pessoa metida a saber de tudo’”, ou seja, eles utilizam pistas 

do texto e do dicionário para se referir à palavra do outro, isto é, remetem o aluno a 

um discurso epistêmico que, segundo Adam (2011, p. 115), marca “uma zona textual 

sob a dependência de uma fonte de saber (mediação epistêmica)”. Porém, na 

orientação dada pelos autores para a resposta do aluno em “Para você, essa 

palavra foi bem empregada no texto” e “Por quê”, fica claro que é uma indução para 

que o aluno se engaje em sua resposta. O uso do dêitico de pessoa “você” remete 

de forma direta ao destinatário, evocando sua opinião, e é reforçado pelo pronome 

interrogativo “por quê”. Por essa razão, podemos inferir que a resposta do aluno 

será pautada na assunção do pdv. 

Podemos perceber, então, por esse primeiro conjunto de questões de 

compreensão do texto, que, na maioria das perguntas, os autores do livro didático 

induzem o aluno a utilizar pistas encontradas no texto, revelando uma mera 

decodificação do texto. Isso é identificado pelos seguintes elos enunciativos: 

marcador do discurso reportado “para...”, dêitico “dessa história”, índice de 3ª 

pessoa “ela”. Já os elos enunciativos que indicam uma indução para a assunção do 

pdv são identificados através do índice de pessoa “você”, no sintagma preposicional 

“Para você” intensificado pelo interrogativo “por quê”. 

Com base na análise, verificamos que muitas questões da Coleção 1 

seguem esse mesmo direcionamento. Abaixo, encontram-se as questões orientadas 

referentes ao Texto 2 da Coleção 1: 

 

      Quadro 11 – Questões referentes ao Texto 2 da Coleção 1 – 4º ano 

TEXTO 2 

1-4T2Q1 No caderno, reescreva as frases, substituindo o que foi sublinhado 
por uma palavra ou expressão que não mude o sentido dado. 

a) “... era um pouco destoante do resto dos móveis...” 
b) “... mas, segundo contavam, ...” 
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1-4T2Q2 Reescreva a frase, substituindo a palavra em destaque pelo 
significado correspondente: 

“... e, naturalmente, as “peladas” inesquecíveis” 

 Doença do couro cabeludo. 

 Nua, sem roupa. 

 Partida de futebol. 
 

1-4T2Q3 No segundo parágrafo do texto, fica claro que há um cômodo 
especial na casa. Nesse parágrafo, uma palavra comprova essa 
afirmação. Qual é a palavra e qual é o cômodo? 
 

1-4T2Q4 Haveria mesmo mil quadros e retratos nas paredes daquela casa? 
Nesse caso, com que intenção o narrador usa esse numeral (mil) 
para referir-se à quantidade de quadros? 
 

1-4T2Q5 As casas, a do avô e a do pai do menino, eram ligadas por um 
portão de ferro. O que sugere o abre-fecha constante desse 
portão? 
 

1-4T2Q6 Por que o narrador diz que o portão “choramingava”? Para dizer 
isso, que comparação ele faz? 
 

1-4T2Q7 No terreiro, o que mais encantava o narrador? Por quê? 
 

1-4T2Q8 Pela descrição do narrador, pode-se dizer que ele gostava da casa 
e de seu entorno? Explique. 

1-4T2Q9 De que a meninada costumava brincar, segundo o narrador? 
 

 

As primeiras questões referentes ao Texto 2 indicam um trabalho com o 

léxico e são desconsideras para efeito de análise em nossa investigação. A escolha 

de desconsiderar essas questões se deu pelo fato de que elas não tratam de uma 

“compreensão textual” e, a nosso ver, são desfocadas do principal objetivo da seção 

em foco, que é a interpretação do texto. Entendemos que elas estão desfocadas por 

não tratarem do entendimento do texto em si, remetendo, apenas, a um estudo de 

caráter meramente lexical.  

Na questão seguinte, 1-4T2Q3, os autores introduzem a proposição com o 

dêitico espacial “No segundo parágrafo do texto”, que é retomado pela expressão 

“Nesse parágrafo”. O uso dos dêiticos na questão já sinaliza uma indução para a 

não assunção da responsabilidade do aluno, visto que os autores já pontuam onde 

será encontrada a resposta da pergunta “Qual é a palavra e qual é o cômodo?” no 

texto. Percebemos que os elos enunciativos que evocam e comprovam esse 

distanciamento são marcados tanto pelo dêitico espacial “No segundo parágrafo do 
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texto” quanto pela indicação de elementos do próprio texto como “o abre-fecha do 

portão”, na questão 1-4T2Q5. A referência ao pdv do narrador também é uma marca 

que induz ao distanciamento do aluno em seu discurso, como nas questões 1-

4T2Q4, 1-4T2Q6 e 1-4T2Q7 em “com que intenção o narrador”, “por que o narrador 

diz que o portão ‘choramingava’” e “o que mais encantava o narrador”, 

respectivamente. Na questão 1-4T2Q6, “o narrador” é retomado na segunda 

proposição pelo índice de 3ª pessoa “ele” em “que comparação ele faz”. Nessa 

mesma questão, notamos o uso de aspas em “choramingava”, indicando que os 

autores apontam uma informação inscrita no texto, configurando um elo de não 

responsabilidade. 

Ainda tratando dos elos de não responsabilidade, nas questões 1-4T2Q8 e 

1-4T2Q9, o uso dos marcadores do discurso reportado “pela descrição do narrador” 

e “segundo o narrador” configura uma orientação para a não assunção 

responsabilidade enunciativa, visto que o aluno é induzido a não se posicionar, uma 

vez que as questões fazem remissão ao discurso reportado do narrador do conto, 

isto é, não solicitam o pdv do aluno. 

Nas questões 1-4T2Q7 e 1-4T2Q8, percebemos que os autores indicam 

duas orientações diferentes, pois são iniciadas com uma pergunta referente às 

informações do texto, orientando os discentes a responder de forma literal. Esse 

enunciado, portanto, configura-se como exemplo de não assunção, uma vez que o 

aluno não será a fonte dessas respostas. No entanto, nas mesmas questões, 

verificamos uma mudança na orientação enunciativa quando o autor usa o 

interrogativo “por quê”, na primeira questão, e o verbo explicar em sua forma 

imperativa, “explique”, na segunda questão. Assim, esses dois elementos indicam 

uma mudança na orientação enunciativa pelo fato de que os alunos devem não mais 

apenas responder usando o texto de forma literal, mas precisam dar seu 

posicionamento sobre o objeto discursivo.  

No que se refere ao uso do imperativo, destacamos um grau de 

comprometimento maior na orientação dada. O uso desse modo verbal direciona o 

aluno por um comando direto enfatizado pelo sentido do verbo explicar. Na teoria 

dos atos de fala explicitada por Adam (2011, p. 129), partindo das concepções de 

Austin (1970) e Searle (1972), podemos dizer que o imperativo indica um ato 

diretivo, que é um dos mecanismos usados pelos autores do livro didático nas 

atividades de compreensão textual, ou seja, fazer com que o aluno realize uma ação 
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e, nesse caso, a ação de “explicar”. O sentido do verbo “explicar” requer um sujeito 

agente, logo, um sujeito que assuma a responsabilidade. 

 

Quadro 12 – Questões referentes ao Texto 3 da Coleção 1 – 4º ano 

TEXTO 3 

1-4T3Q1 Observe: “Tia Joana não tem filhos, tem livros”. Para você, que 
relação há entre filhos e livros, na vida de tia Joana? 
 

1-4T3Q2 Explique o que entendeu da seguinte expressão do texto: “Com 
sua vocação semanal”. 
 

1-4T3Q3 A vocação semanal existia desde o início da compra de livros? 
Justifique. 
 

1-4T3Q4 Baseando-se nas pistas do texto, você afirmaria que tia Joana 
chegou a construir mais um quarto para guardar os livros? 
Justifique. 
  

1-4T3Q5 Quais parágrafos sugerem que o palco desta narrativa é uma 
cidade pequena? 
 

1-4T3Q6 O que indica a repetição do verbo comprar no primeiro parágrafo: 
“ela foi comprando livros, comprando livros...”? 
 

1-4T3Q7 Qual foi o resultado de tia Joana comprar tantos livros ao longo do 
tempo? Que verbo auxiliar a autora usou para ajudar outro verbo a 
indicar o resultado da ação de comprar tantos livros? 
 

1-4T3Q8 Sabendo que gênero no trecho seguinte significa tipo: “O gênero 
modificava conforme a mania”, cite gêneros de livros que você 
gosta de ler. 
 

1-4T3Q9 Nos livros do cantinho da leitura, quais gêneros a turma mais lê? 
 

 

Como podemos perceber nas questões referentes ao Texto 3 da Coleção 1, 

nas quatro primeiras questões (1-4T3Q1, 1-4T3Q2, 1-4T3Q3 e 1-4T3Q4), os autores 

do livro didático induzem os alunos a assumirem seu pdv. Isso é marcado pelo 

dêitico de pessoa “você”, no primeiro exemplo, e pelos comandos “explique” na 

segunda questão e “justifique” na terceira e na quarta. Porém, nas questões 1-

4T3Q3 e 1-4T3Q4, há uma indução para o distanciamento da responsabilidade 

enunciativa. Na proposição que introduz os exemplos citados, os autores pedem que 
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o aluno responda com as palavras do texto: “A vocação semanal existia desde o 

início da compra de livros?” e “Baseando-se nas pistas do texto, você afirmaria que 

tia Joana chegou a construir mais um quarto para guardar os livros?”, 

respectivamente. Na última questão, o marcador do discurso reportado “baseando-

se nas pistas do texto” indica que o aluno tome como base em sua resposta o pdv 

inscrito no texto, configurando, assim, uma indução para o não engajamento. Na 

proposição “você afirmaria que tia Joana chegou a construir mais um quarto para 

guardar os livros”, o uso do verbo “afirmar” no tempo condicional enfatiza a indução 

para o não engajamento do aluno em sua resposta, uma modalização como aponta 

Adam (2011). 

A questão 1-4T3Q6, “O que indica a repetição do verbo comprar no primeiro 

parágrafo: “ela foi comprando livros, comprando livros...?”, é uma proposição que 

merece destaque em três sentidos. Primeiro, podemos salientar a utilização do 

recurso coesivo da “repetição” como um elemento para construir o sentido do texto. 

De acordo com Antunes (2005, p. 72), a repetição é “um recurso de grande 

funcionalidade, pois pode desempenhar diferentes funções”. Nesse caso específico, 

ainda seguindo o raciocínio da autora, corresponde à função “de marcar a ênfase 

que se pretende atribuir a um determinado segmento” (ANTUNES, 2005, 72, grifos 

da autora). A ênfase no exemplo em questão se refere ao segundo sentido que 

queremos destacar, a construção da representação discursiva da personagem do 

conto como alguém que “gostava de livros”, “comprava muitos livros”, “tem muitos 

livros” etc. Ora, se para Adam (2011) toda representação discursiva é a expressão 

de um pdv, podemos dizer que o mecanismo utilizado pelos autores é importante 

para que o aluno possa entender essa peculiaridade de uma das personagens do 

conto, ao que parece ser, segundo os outros exemplos, uma ideia central para a 

compreensão do texto como um todo. Ressaltamos ainda o fato de que os autores 

utilizam a gramática de forma contextualizada para a compreensão do texto. 

Enfatizamos, assim, levando em consideração os estudos de Antunes (2014, p. 25), 

que “na concepção da linguagem como interação, a gramática não se constitui 

sozinha, ou separadamente das atividades verbais realizadas por seus falantes”. 

Nessa perspectiva, a estratégia utilizada pelos autores do livro didático sinaliza um 

avanço positivo no que diz respeito a tomar como referência os efeitos de sentido 

que os fenômenos linguísticos provocam para o entendimento dos diversos usos da 

fala e da escrita.  
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Na orientação dada pelos autores na questão 1-4T3Q7, quando eles 

indagam: “Qual foi o resultado de tia Joana comprar tantos livros ao longo do 

tempo?”, há uma indução para a não assunção, entretanto, apresenta o sentido da 

repetição utilizada na questão anterior (1-4T3Q6). Já o exemplo “Que verbo auxiliar 

a autora usou para ajudar outro verbo a indicar o resultado da ação de comprar 

tantos livros?” indica um trabalho com a gramática, visto que os autores solicitam 

que o aluno aponte o verbo auxiliar utilizado na proposição “ela foi comprando livros, 

comprando livros...”. 

Outro dado que merece atenção diz respeito às questões 1-4T3Q8 e 1-

4T3Q9, nas quais os autores tratam de temas extras. Por questões de temas extras, 

entendemos aquelas em que o aluno não precisa ler o texto para respondê-las, uma 

vez que elas não se referem ao texto, mas a aspectos outros que podem ser 

respondidos apenas pelo conhecimento de mundo do aluno. Marcuschi (2005) 

aponta que esse tipo de questão pode ser respondida com qualquer dado 

“extratexto”. Assim, não as consideramos para efeito de análise. Tratar de temas 

como no comando “cite gêneros de livros que você gosta de ler” não se caracteriza 

uma atividade de compreensão do texto, portanto são dispensáveis nesta seção do 

livro didático.  

Dando continuidade à nossa análise, temos as questões referentes ao Texto 

4 do livro do 4º ano da Coleção 1. Vejamos as orientações dadas nesses quesitos. 

 
Quadro 13 – Questões referentes ao Texto 4 da Coleção 1 – 4º ano 

TEXTO 4 

1-4T4Q1 Por que a saída dos limpadores de placas era um espetáculo 
magnífico? 
 

1-4T4Q2 De acordo com o texto, o limpador de placas da história era o 
melhor da cidade. Que parte do texto confirma que ele gostava da 
profissão que exercita? 
 

1-4T4Q3 Por que, e a partir de qual fato, ser apenas o melhor limpador de 
placas não mais satisfez aquele homem? 
 

1-4T4Q4 Que decisão foi tomada pelo limpador de placas para voltar a ser 
feliz sem mudar de profissão? 
 

1-4T4Q5 Que imagem é sugerida pelo narrador, ao relatar a saída dos 
limpadores de placas? Que fato motivou essa imagem? 
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Nas questões referentes ao Texto 4, apresentadas no Quadro 13, 

percebemos que os autores induzem o aluno a utilizar palavras ou informações 

presentes no texto. Na questão 1-4T4Q2, observamos ainda um “elo de não 

responsabilidade” (NØLKE, 2013) que reafirma o direcionamento dado pelos autores 

para o aluno não assumir seu pdv pelo recurso do marcador do discurso reportado 

“de acordo com o texto”, ou seja, a orientação é dada para que o aluno faça uso do 

discurso mediado por outro pdv, isto é, que ele use as palavras do texto. De acordo 

com Adam (2011, p. 187), isso significa que “uma porção de texto não é assumida 

[...] por aquele que fala, mas mediada por uma voz ou PdV”, ou seja, o aluno pautará 

sua palavra segundo as informações do texto. Nas questões 1-4T4Q1, 1-4T4Q3, 1-

4T4Q4 e 1-4T4Q5, os autores também induzem o aluno a utilizar as informações do 

texto. Isso se evidencia pelo trabalho com os elementos do próprio texto indicados 

nas orientações, como “Por que a saída dos limpadores de placa”, “a partir de qual 

fato” “aquele homem”, “que decisão foi tomada pelo limpador de placas” “Que 

imagem é sugerida pelo narrador”. 

A partir da discussão dos dados relativos ao livro do 4º ano dessa coleção, 

podemos identificar 4 tipos de proposições: 

1 – as proposições em que o autor/locutor induz a assunção da 

responsabilidade enunciativa; 

2 – as proposições em que o autor/locutor induz a não assunção 

da responsabilidade enunciativa; 

3 – as proposições em que o autor/locutor induz um estudo lexical 

ou um estudo gramatical; 

4 – as proposições em que o autor/locutor induz tópicos extras. 

Dando continuidade à nossa investigação, analisamos as questões de 

compreensão do livro do 5º ano da mesma coleção. 

As questões referentes ao Texto 1 do livro do 5º nas quais os autores 

sinalizam uma orientação para a não assunção da responsabilidade enunciativa são 

as proposições 1-5T1Q1, 1-5T1Q3, 1-5T1Q4, 1-5T1Q5, 1-5T1Q6 e 1-5T1Q7. 

Vejamos essas proposições no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Questões referentes ao Texto 1 da Coleção 1 – 5º ano 

TEXTO 1 

1-5T1Q1 No primeiro parágrafo do texto, o narrador usa uma palavra para 
caracterizar o sonho que teve. Qual palavra? 

1-5T1Q2 Na sua opinião, por que o narrador foi ensaiar seu voo no fundo do 
quintal? 

1-5T1Q3 No 3º parágrafo, o narrador demonstra conhecer uma condição 
indispensável para um corpo manter-se no ar. Esse conhecimento 
foi adquirido no sonho ou fora dele? Explique. 
 

1-5T1Q4 Que frase do quarto parágrafo demonstra que o narrador não está 
seguro de estar mesmo ficando mais leve que o ar? 

 Que palavra do mesmo parágrafo indica que o garoto não 
estava certo se realmente flutuava? 

1-5T1Q5 Copie as frases, agrupando-as em duas colunas: 

 Frase em que o falante mostra certeza de flutuar. 

 Frase em que o falante mostra incerteza, dúvida a respeito 
de flutuar. 

 Realmente eu estava flutuando no ar. 

 Provavelmente eu estava flutuando no ar. 

 Certamente eu estava flutuando no ar. 

 Eu estava flutuando no ar. 

 “Parecia que eu estava flutuando no ar.” 
 

1-5T1Q6 Copie, das afirmações seguintes, a que está sugerida no 5º 
parágrafo. 

O menino já conseguia deslizar sem patins. 
O menino começava a ganhar altura. 
O menino já sabia flutuar. 

1-5T1Q7 Para o narrador, o que “era como querer nadar no fundo de uma 
piscina sem água”? 

 

No que concerne às questões 1-5T1Q5 e 1-5T1Q6, os autores apenas 

induzem o aluno copiar frases. É importante refletir que as perguntas com comandos 

do tipo “copie”, “reescreva”, “transcreva”, entre outros, indicam um exercício 

mecânico de transcrição de frases e/ou palavras e sugerem que o aluno não se 

engaje no seu dizer, já que são apenas transcrições. Esse tipo de comando 

desencadeia implicações negativas para o ensino de língua, visto que “não forma 

leitores nem pessoas capazes de expressar-se por escrito, coerente e 

relevantemente, para, assumindo a palavra, serem autores de uma nova ordem de 

coisas” (ANTUNES, 2003, p. 37). Conforme essa autora, a mera cópia de frases 

e/ou palavras não desenvolve um sujeito competente e crítico. 
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Ora, se consideramos com Adam (2011) que todo discurso apresenta um 

objetivo, uma ação, uma intencionalidade, que se desenvolve numa interação 

situada em determinada formação discursiva no uso específico da língua, podemos 

perceber que atividades como essa não atendem aos objetivos do ensino de língua 

exatamente por não considerarem o uso específico da língua, mas apenas 

exercícios mecânicos de decodificar, copiar. 

Outro elemento importante nesse grupo que merece destaque é o uso dos 

dêiticos. No que concerne ao uso dos dêiticos, como já mencionamos, estes indicam 

uma orientação para a não assunção da responsabilidade enunciativa, como 

podemos observar em “no primeiro parágrafo do texto”, no exemplo 1-5T1Q1; “no 3º 

parágrafo”, no exemplo 1-5T1Q3; “frase do quarto parágrafo”, no exemplo 1-5T1Q4; 

e “no 5º parágrafo”, no exemplo 1-5T1Q5. Se, para Nølke (2013), ser fonte de um 

pdv é assumir a responsabilidade por ele, logo percebemos que com o uso dos 

dêiticos o aluno, no caso das proposições mencionadas, não se responsabiliza pelo 

o que será dito, visto que tem como base as pistas dadas pelos próprios dêiticos no 

texto. Identificamos, também, a presença dos dêiticos espaciais nas questões: 

  

1-5T4Q4 A personagem narradora chegou à cidade só ou acompanhada? 
Que pista há, no primeiro parágrafo, para sua conclusão? 
 

 

1-5T3Q6 No trecho “Dessa vez o cachorrinho o seguiu, latindo atrás”, a 
que vez o autor se refere? 

 

Outro elo de não responsabilidade observado nas questões do livro do 4º 

ano é o elo enunciativo “Para o narrador”, que se configura como um exemplo de 

discurso reportado encontrado na questão 1-5T1Q7. A orientação para o 

distanciamento do aluno ainda é manifestada pelo uso das aspas na questão, que, 

segundo Adam (2011), marcam a inserção da voz do outro, ou seja, os autores 

inserem partes do texto, apontando a informação que o aluno deve levar em conta.  

Observamos no livro do 5º ano que, em algumas questões, os autores 

utilizam a marca de distanciamento do discurso reportado, como, por exemplo: 
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1-5T2Q7 Pela descrição de Tomé de como seria a atuação dele como aluno, 
com os superpoderes, como deve ser o aluno Tomé sem tais 
superpoderes? 
 

 

1-5T4Q7 Para o índio, de que uma criança sentiria falta naquele lugar? 
 

 

1-5T4Q10 Por que, para o índio, sua casa é algo vivo, em oposição ao 
prédio de vários andares? 

 

Já na questão 1-5T1Q2, os autores dão uma orientação para que o aluno 

assuma seu pdv. Destacamos, na proposição “Na sua opinião, por que o narrador foi 

ensaiar seu voo no fundo do quintal?”, o sintagma “na sua opinião”. Nesse sintagma, 

o pronome possessivo “sua” indica que o aluno é orientado a expor a própria 

opinião, não a do texto, não a do narrador, ou de alguma personagem, mas a sua 

opinião. Esse elo enunciativo aponta elementos para que o aluno assuma o pdv e é 

ainda enfatizado pelo lexema “opinião”, que remete aos verbos do opinar. Nessa 

direção, evocamos Nølke (2013), quando diz que a partir do posicionamento do 

locutor frente aos pontos de vista, através dos elos enunciativos, é que se determina 

sua atitude no ato da enunciação e, nesse caso, o aluno é induzido à assunção da 

responsabilidade enunciativa. 

No livro do 5º ano, foi encontrada em outros exemplos a mesma ocorrência 

do exemplo 1-5T1Q2 analisado. São as proposições: 

 

1-5T2Q9 Na sua opinião, qual teria sido a incrível ideia de Tomé? No grupo, 
conte o que você imaginou. 

 

1-5T4Q8 Na sua opinião, se o narrador da história fosse um morador da 
cidade, ele teria a mesma opinião do narrador índio? Justifique. 

 

Na perspectiva de Nølke (2013, p. 145), X está ligado ao pdv por um elo de 

responsabilidade somente se “o conteúdo proposicional é verdadeiro para X”, então, 

nesse caso, pela orientação dada, pressupõe-se que o aluno, aceitando o conteúdo 
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do pdv, enquanto locutor, é responsável pelo pdv em sua resposta. Ora, se para a 

ScaPoLine,  X é responsável somente se X for a fonte do ponto de vista, então, ser 

fonte do ponto de vista é ter esse ponto de vista (NØLKE, 2001). 

 
Quadro 15 – Questões referentes ao Texto 2 da Coleção 1 – 5º ano 

TEXTO 2 

1-5T2Q1 Conte os parágrafos do texto. 

1-5T2Q2 A ideia do primeiro parágrafo é desdobrada em vários outros. 
Quantos e quais parágrafos explicam o que se diz no primeiro? 
 

1-5T2Q3 A partir de qual parágrafo o assunto do texto deixa de ser a 
vontade de Tomé? Qual passa a ser o assunto? 
 

1-5T2Q4 Releia:  

“O tempo todo ele passava pensando em como 
fazer para conseguir a tal transformação”. 

“E mais, uma gente boba que passa o tempo todo 
se escondendo, fingindo que não tem poderes...”. 

 
Nos dois trechos, o verbo passar tem o mesmo sentido. 
Consulte o dicionário e diga qual é o sentido do verbo 
passar nesses trechos. 

1-5T2Q5 No dicionário, encontre outros três significados do verbo passar 
(como em “passar a roupa”, “passar a ponte”) diferentes daqueles 
dos trechos acima e faça três frases em que esse verbo tenha os 
sentidos que você escolheu.  
Depois, em sala, cada um lê uma das frases que construiu. Os 
colegas devem descobrir o significado do verbo passar, e quem fez 
a frase confirma se acertaram ou não. 
 

1-5T2Q6 O que Tomé desaprova no comportamento dos super-heróis? 

1-5T2Q7 Pela descrição de Tomé de como seria a atuação dele como aluno, 
com os superpoderes, como deve ser o aluno Tomé sem tais 
superpoderes? 

1-5T2Q8 No trecho seguinte, o que sugere a palavra “pluft”? 

“Se alguém enchesse a paciência, pluft! Com um sopro, 
mandava pra Lua!” 

 

1-5T2Q9 Na sua opinião, qual teria sido a incrível ideia de Tomé? No grupo, 
conte o que você imaginou. 

 

No exemplo 1-5T2Q1, “Conte os parágrafos do texto”, os autores orientam 

para que o aluno conheça, de forma geral, o plano de texto do conto. Tomando 

como base o raciocínio de Adam (2011, p. 278), “os planos de texto desempenham 
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um papel fundamental na composição macrotextual do sentido”. Porém, para que a 

orientação da questão 1-5T2Q1 tenha um sentido de completude, os autores 

deveriam explicitar mais informações na questão, como, por exemplo, tratar da 

forma composicional do gênero discursivo, ou seja, dos elementos textuais, lexicais, 

da sucessão cronológica dos fatos, dentre outros elementos que compõem o 

gênero, no caso, o conto. Os autores ainda sugerem a contagem de parágrafos na 

proposição 1-5T2Q2, acrescida à orientação de que serão os parágrafos que 

tenham a mesma ideia/temática do primeiro. 

Nas questões 1-5T2Q3, 1-5T2Q6, há uma indução para que o aluno não 

assuma o pdv, já que é orientada uma questão dita como “objetiva”, nos estudos de 

Marcuschi (2005). Esse tipo de orientação é visto por esse autor como uma 

atividade de pura decodificação e a resposta centra-se somente nos elementos 

inscritos no texto. Já percebemos que esse tipo de questão é recorrente nos 

exemplos analisados. Nos Quadros 16 e 17, notamos a recorrência desse mesmo 

tipo de orientação nas questões: 

 

1-5T3Q1 Copie passagens do texto que comprovam a seguinte afirmação: A 
mãe e a tia de Joãozinho não estavam certas de que ele não 
voaria. 

 

1-5T3Q3 Enquanto ajustava as asas no próprio corpo, o garoto “media a 
paisagem”.  

Qual era a paisagem?  
Para que ele a media? 

 

1-5T4Q9 Como o índio define o chuveiro? 

 

1-5T4Q5 Por que, na aldeia do narrador, era possível ver as estrelas à 
noite? 

 

Como nas questões 1-5T2Q4, 1-5T2Q5 e 1-5T2Q8 os autores direcionam a 

orientação da proposição para o estudo do léxico, elas também foram 

desconsideradas para efeito de análise. Vejamos, então, as questões referentes ao 

Texto 3 da Coleção 1. 
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Quadro 16 – Questões referentes ao Texto 3 da Coleção 1 – 5º ano 

TEXTO 3 

1-5T3Q1 Copie passagens do texto que comprovam a seguinte afirmação: A 
mãe e a tia de Joãozinho não estavam certas de que ele não 
voaria. 

1-5T3Q2 Releia o segundo parágrafo, observando a expressão:  
“...novidade com cheiro de naftalina”.  
Geralmente chamamos de novidades as coisas novas e não 
as antigas. No entanto, “as grandes novidades” referem-se 
às descobertas do baú. Como você explica essa aparente 
contradição? 

1-5T3Q3 Enquanto ajustava as asas no próprio corpo, o garoto “media a 
paisagem”.  

Qual era a paisagem?  
Para que ele a media? 

1-5T3Q4 Caso as asas fossem mesmo boas, a que lugares o garoto iria, 
voando? 

1-5T3Q5 Após comentar que as asas só tinham beleza, Joãozinho 
acrescenta:  

“Entretanto, qualquer urubu...”  
O que ele expressa com esse comentário? 

1-5T3Q6 No trecho “Dessa vez o cachorrinho o seguiu, latindo atrás”, a que 
vez o autor se refere? 

1-5T3Q7 Usando trechos ou elementos do texto, responda às perguntas 
seguintes no caderno: 

a) Quando lhe veio a vontade de voar? 
b) Quando Joãozinho teve que se esconder para não ser 

percebido? 
c) Quando Joãozinho começou a colocar as asas? 
d) Quando Joãozinho media a paisagem? 
e) Quando Joãozinho voaria sobre a várzea? 
f) Quando Joãozinho daria uma volta sobre a aldeia? 
g) Quando Joãozinho viria bater nas vidraças da casa? 
h) Quando a família chegou à janela? 
i) Quando se ouviu barulho de galho de ameixa? 
j) Quando o voo pegaria? 
k) Quando o cachorrinho o seguiu, latindo atrás? 

 

Na questão 1-5T3Q5, na qual os autores indagam: “Após comentar que as 

asas só tinham beleza, Joãozinho acrescenta: ‘Entretanto, qualquer urubu...’ O que 

ele expressa com esse comentário?”. O índice de pessoa “ele”, além da voz 

reportada por Joãozinho, revela elos de não responsabilidade, pois, seguindo os 

postulados da ScaPoLine, o aluno, em sua reposta, não seria a fonte. Isso é 

evidenciado pelo fato de que o aluno, assumindo a figura de LOC (locutor enquanto 

construtor), ao responder o questionamento “O que ele expressa com esse 
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comentário?”, colocaria em cena o pdv do personagem do conto, referenciado por 

“ele”, na pergunta. De acordo com Nølke (2013), o locutor somente pode ser 

responsável por uma proposição se ele for a fonte, e, nesse caso, a fonte seria o 

personagem Joãozinho. 

No que concerne aos elos de responsabilidade, verificamos na questão 1-

5T3Q2 que o aluno é induzido a se posicionar, na condição de interlocutor, conforme 

evoca o índice de pessoa “você”. Trata-se de um dêitico pessoal que se atualiza na 

pessoa de cada interlocutor, sinalizando que o aluno dê uma explicação, uma 

justificativa a respeito de uma das informações do texto. Isso indica que os autores 

sugerem que o aluno expresse seu pensamento, suas ideias. 

Na questão 1-5T3Q6, os autores evidenciam, com o uso do dêitico espacial 

“No trecho”, seguido do uso das aspas, indicando o referido trecho, uma orientação 

para o não engajamento do aluno. Conforme explica Authier-Revuz (2004, p. 231), 

as “aspas são uma marca constitutiva” que “o sujeito apaga-se”, ou seja, “colocando 

as aspas, afirma-se a distância” do locutor no discurso. Outro elo de não 

responsabilidade é visto na questão 1-5T3Q7 em “usando trechos ou elementos do 

texto”. Isso equivale a dizer que o aluno deve seguir o que dizem as informações do 

texto para responder a um leque que questões pontuais elencadas pelos autores, 

como, por exemplo, “Quando lhe veio a vontade de voar?”, “Quando Joãozinho teve 

que se esconder para não ser percebido?”, entre outras. 

Outro elo de não responsabilidade observado é o uso do verbo “ir”, no futuro 

do pretérito “iria” no exemplo 1-5T3Q4 – “Caso as asas fossem mesmo boas, a que 

lugares o garoto iria, voando?”. Pela orientação dada, podemos verificar que os 

autores solicitam que o aluno, de acordo com uma informação do texto, declare “a 

que lugares o garoto iria voando”, marcando seu distanciamento pelo elo de não 

responsabilidade do tempo verbal. No Quadro 17, esse mesmo elo de não 

responsabilidade (tempo verbal – futuro do pretérito) é observado na questão 1-

5T4Q6. As proposições 1-5T4Q1, 1-5T4Q2, 1-5T4Q3 e 1-5T4Q11, do Quadro 17, 

referem-se ao estudo do léxico e da gramática. 

 

Quadro 17 – Questões referentes ao Texto 4 da Coleção 1 – 5º ano 

TEXTO 4 

1-5T4Q1 Sabendo que a palavra bom pode significar bondoso / 
misericordioso / competente / longo / gostoso, responda:  
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 Qual o significado de bom no trecho seguinte: 

“... não tinha rio para nadar, nem para se banhar, apenas 
uma latinha que jogava água do céu como se fosse 
chuva e a gente ficava debaixo dela durante um bom 
tempo”. 

 Forme frases com outros dois sentidos da palavra bom. 

1-5T4Q2 No trecho seguinte, que expressão indica que eles chegaram à 
cidade à noite? 

“Quando chagamos à cidade, o sol já estava adormecido 
fazia tempo, mas não dava para ver as estrelas, por 
causa da luz que havia nas casas e nas ruas”. 

 

1-5T4Q3 A palavra “mas” indica oposição. No caderno, copie as ideias que 
se opõem à seguinte: “mas não dava para ver as estrelas”: 

 Se o sol estava adormecido, não brilhava, então devíamos 
ver as estrelas. 

 O menino queria ver as estrelas. 

 À noite esperamos ver as estrelas. 

 Se o céu não estava nublado então devíamos ver estrelas. 

1-5T4Q4 A personagem narradora chegou à cidade só ou acompanhada? 
Que pista há, no primeiro parágrafo, para sua conclusão? 
 

1-5T4Q5 Por que, na aldeia do narrador, era possível ver as estrelas à 
noite? 

1-5T4Q6 Cite três razões para o narrador estranhar o prédio onde ficaria 
hospedado. 
 

1-5T4Q7 Para o índio, de que uma criança sentiria falta naquele lugar? 
 

1-5T4Q8 Na sua opinião, se o narrador da história fosse um morador da 
cidade, ele teria a mesma opinião do narrador índio? Justifique. 

1-5T4Q9 Como o índio define o chuveiro? 

1-5T4Q10 Por que, para o índio, sua casa é algo vivo, em oposição ao 
prédio de vários andares? 

1-5T4Q11 “Me deu saudade mais uma vez, ...”.  
Qual é o significado da expressão destacada e o que ela sugere? 

 

Percebemos que as proposições analisadas no livro do 5º ano também se 

inserem nos tipos de proposições elencados: (1) as proposições em que o 

autor/locutor orienta a assunção da responsabilidade enunciativa; (2) as proposições 

em que o autor/locutor orienta a não assunção da responsabilidade enunciativa; (3) 

as proposições em que o autor/locutor orienta um estudo lexical ou um estudo 

gramatical. O livro do 5º ano somente se diferencia do livro do 4º ano no que diz 

respeito ao tipo de proposição que os autores usam para orientar tópicos extras. 

Não encontramos nenhuma ocorrência no livro do 5º ano com essa orientação. 
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5.1.1 Síntese dos elos enunciativos analisados na Coleção 1 

 

Vejamos, no Quadro 18, os elos de responsabilidade e os elos de não 

responsabilidade observados na Coleção 1. O estudo dos elos enunciativos é 

sugerido por Nølke (2013) e indica o grau de engajamento do locutor no discurso. 

 

Quadro 18 – Apresentação dos elos enunciativos observados nas 
proposições-enunciados da Coleção 1 

TIPO DE 
PROPOSIÇÕES  

ELOS ENUNCIATIVOS 

TIPO 1 – 
proposições 
indutoras da 
assunção do pdv 

- Índices de pessoas (dos pronomes pessoais e dos 
pronomes possessivos) 
- Pronome interrogativo por quê 
- Atos de fala (Imperativo) 
- O lexema opinião 

TIPO 2 – 
proposições 
indutoras da não 
assunção do pdv 

- Índices de pessoa – 3ª pessoa 
- Dêiticos pessoais e espaciais 
-Tempos verbais – futuro do pretérito (modalizador) 
(haveria, afirmaria, iria, ficaria) 
- Marcadores do discurso reportado (Segundo..., De 
acordo com..., Para..., Pela descrição de..., Usando 
trechos ou elementos do texto...) 
- Atos de fala (imperativo – copie, releia, cite) 
- Uso das aspas 
 

 

A partir da nossa análise, conforme percebemos no Quadro 18, as 

proposições que foram analisadas se dividem em dois tipos: o grupo das 

proposições indutoras da assunção do pdv e o grupo das proposições indutoras da 

não assunção do pdv, de acordo com os elos de (não) responsabilidade. No Quadro 

18, sinalizamos os elos enunciativos que marcam a atitude do locutor na orientação 

dada às questões de compreensão. Nesse sentido, percebemos que há uma 

diversidade de elos enunciativos que marcam o grau de (não) responsabilidade nas 

orientações dadas pelos locutores/autores do livro didático da Coleção 1. 

Salientamos, entretanto, que algumas questões não apresentaram elos 

enunciativos, porém, pelo sentido do enunciado, podemos inferir que a orientação é 

marcada para informações literais dos textos. Nos Quadros 19 e 20, apresentamos a 

ocorrência de cada um desses elos enunciativos por grupo. Vejamos o que os 

nossos dados mostraram: 
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Quadro 19 – Ocorrência dos elos de responsabilidade da Coleção 1 

ELOS DE RESPONSABILIDADE – TIPO 1 OCORRÊNCIA 

Índices de pessoa (você, sua) 7 

Atos de fala (Imperativo: “explique”, “justifique”) 6 

O lexema opinião 3 

Interrogativo (por quê) 1 

 

Quadro 20 – Ocorrência dos elos de não responsabilidade da Coleção 1 

ELOS DE NÃO RESPONSABILIDADE – TIPO 2 OCORRÊNCIA 

Discurso reportado (Segundo..., De acordo com..., 
Para..., Pela descrição de..., Usando trechos ou 
elementos do texto...) 

9 

Dêiticos espaciais (No segundo parágrafo, no 
primeiro parágrafo (do texto), no 3º parágrafo, no 
trecho...) 

9 

Uso das aspas 6 

Atos de fala (imperativo – copie, cite) 4 

Índices de pessoa – 3ª pessoa 3 

 

Gráfico 1 – Síntese das proposições indutoras da (não) assunção do pdv –  
Coleção 1 

 

 

18% 

82% 

0% 0% 

COLEÇÃO 1 - Proposições indutoras da (não) 
assunção do pdv 

Tipo 1 - proposições indutoras da assunção do pdv 

Tipo 2 - proposições indutoras da  não assunção do 
pdv 
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Pelo exposto nos Quadros 19 e 20, observamos que a recorrência dos elos 

de não responsabilidade é de 82%, ou seja, bem maior do que os elos de 

responsabilidade. Isso se justifica, certamente, pelo fato de os locutores/autores dos 

livros didáticos da Coleção 1 induzirem o aluno a utilizar as informações presentes 

e/ou pontuais do texto. Pelo gráfico, podemos perceber que 82% das proposições 

são indutoras da não assunção do pdv pelo aluno e que 18% são indutoras da 

assunção do seu pdv. A seguir, tratamos da análise da outra coleção, a Coleção 11. 

 

5.2 COLEÇÃO 11: PORTUGUÊS LINGUAGENS 

 

A segunda coleção analisada foi a Coleção 11, intitulada “Português 

Linguagens”. Identificamos 5 contos no livro do 4º ano e 3 contos no livro do 5º ano 

nas atividades orientadas para a leitura. Como forma de sistematizar nossa análise, 

seguimos o procedimento aplicado com os dados da Coleção 1. Iniciamos com a 

análise do livro do 4º ano, depois passamos à análise do livro do 5º ano. 

Destacamos que as questões de compreensão de texto, relativas ao Texto 

1, do 4º ano, apresentadas no Quadro 21, são mais extensas e se subdividem em 

várias outras questões, como acontece nas atividades de compreensão referentes a 

todos os textos da Coleção 11, configurando, assim, um estilo próprio dos 

autores/locutores da coleção. 

 

Quadro 21 – Questões referentes ao Texto 1 da Coleção 11 – 4º ano 

TEXTO 1 

11-4T1Q1 Lilico retorna das férias. 
a) Como ele se sentia no primeiro dia de aula? 
b) O que quer dizer a frase “Sentia-se como um peixe em 

volta do mar”? 

11-4T1Q2 Na sala de aula, Lilico tem uma surpresa. 
a) Qual foi a surpresa? 
b) Como ele se sentiu? Por quê? 

11-4T1Q3 A pedido da professora, os alunos se apresentam à classe. 
a) De modo geral, qual foi a impressão de Lilico a 

respeito das pessoas da classe? 
b) Qual foi a impressão dele sobre a professora? 
c) Provavelmente, qual era o desejo de Lilico naquele 

momento? 
d) Os alunos da sala também observaram Lilico “dos 
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pés à cabeça, em silêncio”. Por que eles agiram 
assim? 

11-4T1Q4 Lilico cita alguns colegas e o que ele pensou inicialmente sobre 
eles. 

a) Para Lilico, quem tinha pinta de bobo? E sotaque de 
malandro? Era igual a um bicho do mato? Era fria e 
arrogante? Tinha jeito de nerd? 

b) As impressões que Lilico teve dos colegas foram 
positivas ou negativas? 

11-4T1Q5 Na hora do recreio, Lilico tem uma surpresa ao reencontrar os 
amigos. 

a) Qual foi a surpresa? 
b) Na sua opinião, o que Lilico sentiu em relação aos 

amigos? 

11-4T1Q6 Ao fazer o trabalho em grupo, Lilico descobre nos novos colegas 
características diferentes daquelas que inicialmente imaginou. 

a) Que características positivas ele percebeu? 

 Na menina gaúcha? 

 No japonês? 

 No mulato? 

 No menino alto? 
b) Que impressão os colegas do grupo tiveram de 

Lilico? Essa impressão se manteve? 

11-4T1Q7 O texto mostra que os alunos da sala fizeram um julgamento 
errado uns dos outros. 

a) Por que isso aconteceu? 
b) O que levou os alunos a esse procedimento: medo, 

raiva, preconceito ou simpatia? 

11-4T1Q8 Compare estas frases: 
“Viu-se perdido e o sorriso que iluminava seu rosto se 
apagou”. 
“E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um 
sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico”. 

a) A que parte da história pertence a primeira frase? 
b) E a segunda? 
c) Leia o título do texto. Entre uma parte e outra da 

história, qual é a “lição inesperada” que Lilico 
aprendeu? 

d) Faça o que sugere o texto: em seu caderno, deslize 
o lápis na folha de papel e desenhe o sorriso no 
rosto de Lilico, no sorriso da descoberta da 
amizade. 

 

Pelo que podemos observar, nas questões referentes ao Texto 1 da Coleção 

11, os autores induzem, sobretudo, o aluno a não se engajar, a não assumir a 

responsabilidade enunciativa. Essa característica também foi observada nos livros 

da Coleção 1 e foi sintetizada no Gráfico 1.  
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No primeiro exemplo, os autores declaram que “Lilico retorna das férias” e, 

logo em seguida, fazem duas questões sobre fatos que remetem a essa declaração 

presente no texto. Nesse sentido, há uma orientação pontual das informações 

inscritas no texto que o aluno tomará como subsídio em sua resposta, configurando 

uma orientação para a não assunção da responsabilidade enunciativa. 

A orientação pautada nas informações do texto, como em 11-4T1Q1, se 

repete nos exemplos: 11-4T1Q2, pelo índice de pessoa “ele” em “Como ele se 

sentiu”; 11-4T1Q3, pelos índices de pessoa “dele” em “Qual foi a impressão dele 

sobre a professora” e “eles” em “Por que eles agiram assim?”.  

A respeito da questão 11-4T1Q3, destacamos o uso do advérbio de opinião 

“provavelmente”. Apesar de ser considerado um elo de não responsabilidade, no 

raciocínio de Nølke (2013), o grau de engajamento é maior do que se, por exemplo, 

os autores escolhessem uma locução verbal do tipo “pode ser”. De acordo com 

Nølke (2013), se X nem assume a responsabilidade do pdv nem refuta, podemos 

dizer que X está aceitando-o até certo nível. É o que indica a presença do 

“provavelmente”, que é considerado um elo de não refutação da categoria que indica 

a não responsabilidade, segundo os postulados de Nølke (2013). 

Observamos nas questões referentes ao Texto 1 os seguintes elos de 

responsabilidade: (1) os índices de pessoa (sua); (2) o lexema “opinião”, que 

reafirma a orientação para a assunção da responsabilidade enunciativa. 

No que diz respeito aos elos de não responsabilidade, observamos, nas 

questões 11-4T1Q1 e 11-4T1Q2: (1) o pronome “ele”, que indica que a pergunta se 

refere a uma informação sobre um personagem do conto e (2) o uso do marcador do 

discurso reportado “Para ...” na questão 11-4T1Q4 (parte a) e o uso das aspas no 

exemplo 11-4T1Q3 (parte d). 

Dando continuidade à nossa análise, vejamos as questões de compreensão 

do Texto 2 do 4º ano: 

 

        Quadro 22 – Questões referentes ao Texto 2 da Coleção 11 – 4º ano 

TEXTO 2 

11-4T2Q1 O título do texto é “Luisinha”. Luisinha é o diminutivo do nome 
próprio Luísa. Antes de ler o texto, como você imaginou que 
fosse Luisinha? 

11-4T2Q2 O texto mostra um tipo de preconceito que é comum entre 
menino e meninas. 
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a) O que Nicolau achava das meninas, antes de conhecer 
Luisinha? 
b) Luisinha surpreende Nicolau com as coisas que faz. Cite duas 
coisas que ela fez e que o menino não esperava. 
 

11-4T2Q3 Quando Nicolau e Luisinha vão jogar bola no jardim, ele 
confessa: “tinha medo que os meus colegas me vissem brincando 
com uma menina”. 
a) Na sua opinião, por que ele tinha essa preocupação? 
b) Quando começam a jogar, a menina pede ao menino que fique 
no gol. Nicolau comenta: “Aí eu tive que dar risada”. Por que ele 
riu? 
c) O chute de Luisinha destrói a visão preconceituosa de Nicolau 
em relação às meninas? Por quê? 
 

11-4T2Q4 Pelos comentários da mãe de Nicolau, podemos imaginar o que 
ela pensava a respeito do filho. 
a) O que você achava que ela pensava nele? Por quê? 
b) Na sua opinião, Nicolau era um menino levado? Por quê? 

11-4T2Q5 Quando Luisinha estava na frente dos adultos, ela agia de modo 
diferente de quando estava com Nicolau. 
a) Como ela era na frente dos adultos? 
b) Que “técnica” ela usava para convencer as mães? 
c) O que a mãe de Nicolau achava de Luisinha? 
 

11-4T2Q6 Compare o que cada uma das crianças fez enquanto estiveram 
juntas: 

Nicolau Luisinha 

 Puxou uma trança de 
Luisinha. 

 Ia dar um tapa em 
Luisinha, mas não deu. 

 Ia puxar uma trança de 
Luisinha, mas não puxou. 

 Chamou Nicolau de mico. 

 Deu um tapa em Nicolau. 

 Chutou a canela de Nicolau. 

 Provocou Nicolau, 
perguntando se ele brincava 
de boneca. 

 Levantou o braço para bater 
em Nicolau. 

 Jogou os livros no chão. 

 Quebrou o vidro da janela. 
 

 
a) Qual das crianças foi menos comportada? 
b) Das duas, qual delas recebeu algum tipo de punição? Qual foi 
a punição? 

11-4T2Q7 Você conhece o ditado “Papagaio come milho, periquito leva a 
fama”? Se aplicássemos esse ditado à história: 

a) quem seria o papagaio? 
b) quem seria o periquito? 

11-4T2Q8 Enquanto Nicolau esteve com Luisinha, ele só se deu mal. 
a) O garoto ficou com raiva de Luisinha por causa disso? 
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Releia o final da história para responder. 
b) Na sua opinião, por que Nicolau passou a gostar de 

Luisinha? 

11-4T2Q9 No começo da história, Nicolau era um garoto preconceituoso em 
relação às meninas, pois achava que elas eram bobas. Você 
acha que ele aprendeu uma lição? Por quê? 
 

 

Na primeira questão, “O título do texto é “Luisinha”. Luisinha é o diminutivo 

do nome próprio Luísa. Antes de ler o texto, como você imaginou que fosse 

Luisinha?”, percebemos que os autores do livro didático do 4º ano utilizam o dêitico 

temporal “antes de ler o texto” para situar o aluno acerca do comando que eles 

orientam. O uso do dêitico “você” indica uma orientação direta para a ideia do aluno, 

para o pensamento do aluno. Isso sugere que o aluno, seguindo essa orientação, 

exprima seu julgamento sobre o objeto, “conforme suas intenções pragmáticas” 

(RABATEL, 2005, p. 57). Esse é um exemplo de pergunta na qual o aluno reflete 

sobre o texto e (re)constrói o seu sentido, configurando uma orientação para a 

assunção da responsabilidade. 

Percebemos, em outras questões, elos enunciativos que indicam que os 

autores do livro didático induzem o aluno a se responsabilizar em sua resposta, 

como, por exemplo, o índice de pessoa “sua”, seguido do lexema “opinião”, que 

remete aos verbos do opinar, no exemplo “Na sua opinião, por que ele tinha essa 

preocupação?”; e o índice de pessoa “você” e o interrogativo “por quê” no exemplo 

“O que você achava que ela pensava nele? Por quê?”. O sintagma “na sua opinião” 

tem recorrência nas questões 11-4T2Q3, 11-4T2Q4 e 11-4T2Q8 e o questionamento 

“você achava/acha” se repete nas questões 11-4T2Q4 e 11-4T2Q9, configurando 

uma orientação para a assunção da responsabilidade enunciativa. Essa mesma 

ocorrência foi observada no livro do 5º ano na Coleção 1. Notamos essa orientação 

em outras questões do livro do 4º: 

 

11-4T3Q6 Apesar da diferença de idade, um novo tipo de relacionamento 
nasceu entre o narrador e o alemão. 

a) Que tipo de relacionamento era esse? 
b) Na sua opinião, o que aproximou os dois? 
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11-4T3Q7 Compare o castigo que as duas personagens recebiam de seus 
pais. 

a) Qual dos dois pais dava castigos mais severos? 
b) Na sua opinião, o castigo do pai do narrador – não 

poder sair de casa no domingo – seria severo demais 
para o que o menino tinha feito? Por quê? 

 

Nas questões 11-4T2Q2, 11-4T2Q3, 11-4T2Q5, 11-4T2Q6 e 11-4T2Q8, os 

autores indicam, através dos nomes das personagens do conto e/ou elementos do 

texto, que o aluno deve tomar como base as informações inscritas no texto, como 

em: “O que Nicolau...”, “O chute de Luizinha...”,  “O que a mãe de Nicolau...”, “Qual 

das crianças...”, “O garoto ficou com raiva de Luizinha....”, configurando uma 

orientação para a não assunção do pdv. 

 

      Quadro 23 – Questões referentes ao Texto 3 da Coleção 11 – 4º ano 

TEXTO 3 

11-4T3Q1 Quando o narrador do texto era menino, ele brincava de “chocar 
caminhão”. O que era essa brincadeira? 

11-4T3Q2 Numa das vezes, o narrador chocou um caminhão de lixo e se 
saiu bem.  

a) Por que então ele foi punido pelo pai? 
b) Com o castigo, o narrador aprendeu a lição? Justifique 

sua resposta. 

11-4T3Q3 Um dia, o narrador resolveu chocar a caminhonete do seu 
Germano. 

a) Por que fazer isso era um grande desafio para a garotada 
do bairro? 

b) O que o narrador queria provar aos colegas? 

11-4T3Q4 Com a velocidade da caminhonete, o narrador não conseguiu 
descer. Por três vezes tentou passar para dentro da 
caminhonete, mas não conseguiu. 

a) O que o menino provavelmente sentia nesse momento? 
b) Por que só na quarta tentativa ele conseguiu pular para 

dentro? 
c) Por que você acha que depois ele chorou? 

11-4T3Q5 Surpreendendo o menino entre as caixas, o alemão ficou furioso 
e disse que ia contar tudo para o pai dele. O garoto, então, usou 
três estratégias para convencer o alemão e não falar nada: duas 
falharam e uma funcionou. 

a) Quais estratégias falharam? Qual funcionou? 
b) Por que a terceira estratégia despertou a compaixão do 

alemão? 
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11-4T3Q6 Apesar da diferença de idade, um novo tipo de relacionamento 
nasceu entre o narrador e o alemão. 

c) Que tipo de relacionamento era esse? 
d) Na sua opinião, o que aproximou os dois? 

11-4T3Q7 Compare o castigo que as duas personagens recebiam de seus 
pais. 

c) Qual dos dois pais dava castigos mais severos? 
d) Na sua opinião, o castigo do pai do narrador – não 

poder sair de casa no domingo – seria severo demais 
para o que o menino tinha feito? Por quê? 

11-4T3Q8 Durante a história, o narrador mostra-se preocupado com o que 
o pai iria pensar ou fazer quando soubesse de sua 
desobediência. 

a) Apesar das punições, o narrador demonstra sentir 
rancor pelo pai? 

b) Que frase do texto mostra que o pai do narrador 
amava muito os filhos? 

11-4T3Q9 No final da história, o alemão diz ao narrador: “menino que 
cumpre a palavra merece respeito”. 

a) Com esse tipo de comentário, o alemão procurava 
incentivar o menino a quebrar ou a cumprir a 
promessa feita? 

b) Você acha que o narrador cumpriu a promessa até o 
fim? 

11-4T3Q10 Quando foi proibido pelo pai de nunca mais chocar caminhão, o 
narrador não obedeceu: mas, quando fez o acordo com o 
alemão, prometeu que nunca mais iria chocar qualquer tipo de 
veículo. 

a) Em que o pai do narrador e o alemão se assemelham 
nessas situações? 

b) Por que você acha que o narrador respeitou o acordo 
com o alemão, mas antes não tinha obedecido ao 
pai?  

11-4T3Q11 Observe estas palavras: 

raiva      amizade        ódio        admiração         rivalidade 
compreensão       vingança       cumplicidade         respeito     

 
Quais delas caracterizam o relacionamento que nasceu entre o 
narrador e o alemão? Escreva-as em seu caderno. 
 

 

 

Atentamos, nesse contexto, para a questão 11-4T3Q2, na qual os autores 

usam o verbo justificar no modo imperativo. Isso revela que, no exemplo, os autores 

direcionam uma interação entre o texto e o leitor. É interessante remeter às palavras 

de Rabatel (2005, p. 03), quando diz que “convém convidar os alunos a ‘participar da 
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observação coletiva de um texto ou de um fragmento do texto para melhor 

compreender a maneira cuja língua [...] aí funciona’”. Nesse sentido, em 

consonância com as palavras de Rabatel (2005), Antunes (2003) atenta que o texto 

é um lugar de encontro entre quem escreve e quem lê. Seguindo esse mesmo 

raciocínio, Antunes (2003, p. 80, grifos da autora) acrescenta que “a compreensão, o 

sentido é que serão os pontos privilegiados, para que aconteça, de fato, o 

pretendido encontro”. A autora indica com essa citação que uma atividade de leitura 

deve ser interativa, que leve em consideração não apenas o “contexto linguístico do 

texto, mas também do contexto extralinguístico de sua produção e circulação” 

(ANTUNES, 2003, p. 77). 

Passamos agora à análise das questões referentes ao Texto 4 e 5, 

mostradas no Quadros 24 e 25, respectivamente.  

 

       Quadro 24 – Questões referentes ao Texto 4 da Coleção 11 – 4º ano 

TEXTO 4 

11-4T4Q1 A pessoa que conta a história é o narrador. Nesse texto, o 
narrador é uma menina ou um menino? Por quê? 
 

11-4T4Q2 O narrador desejava muito ter um cachorrinho. 
a) No início, o que o impedia de ter um cachorro? 
b) Por quê? 

11-4T4Q3 Perto do dia de seu aniversário, o narrador ganhou um 
cachorrinho. 
a) Na opinião dele, a quem ele devia esse presente? Explique. 
b) Como era o cachorro aos sete meses? 
c) Por que o narrador pulava de alegria quando via o Corisco 
aparecendo atrás da poeirinha que o cavalo fazia? 
 

11-4T4Q4 No início do texto, o pai afirmava que, se entrasse um cachorro 
na fazenda, ele “sapecava fogo sem um tiquinho de dó”. 
a) Ele fez isso quando Corisco chegou à fazenda? 
b) De que modo ele passou a agir em relação ao cachorro? 
c) O cachorro mostrava gostar do fazendeiro? Por quê? 
 

11-4T4Q5 O pai era um homem duro, mas aos poucos foi se modificando. 
a) Que reação ele teve, por exemplo, quando Corisco passou a 
acompanhá-lo na fazenda? 
b) Quando Corisco adoeceu, o que ele fez pelo cão? 
c) Na sua opinião, por que, aos poucos, o pai foi modificando seu 
comportamento em relação ao Corisco? 
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11-4T4Q6 Depois da morte de Corisco, a família não falou mais sobre ele 
até o dia em que uma galinha desapareceu e a mãe fez um 
comentário sobre o cachorro. 
a) Por que Corisco poderia ter impedido o sumiço da galinha? 
Troque ideias com os colegas. 
b) Qual foi a reação do pai diante desse comentário? 
c) Você acha que essa reação do pai era verdadeira ou ele 
estava disfarçando? 
 

11-4T4Q7 Cada amigo novo que fazemos representa um conjunto de novas 
experiências. Com eles, aprendemos muitas coisas novas e nos 
transformamos. 
a) Das personagens da família, quem era o grande amigo de 
Corisco? 
b) Quem aprendeu mais com o animal e sofreu as 
transformações mais profundas? 
 

 

 

        Quadro 25 – Questões referentes ao Texto 5 da Coleção 11 – 4º ano 

TEXTO 5 

11-4T5Q1 No 1º parágrafo do texto, o narrador caracteriza Juca e Joca, os 
dois irmãos. Eles eram diferentes entre si, mas tinham algo em 
comum. 

a) O que tinham em comum? 
b) Essa característica se confirma no final da história? 

Por quê? 

11-4T5Q2 Nossos hábitos e comportamentos podem mostrar muito do que 
somos. Sobre o avô dos meninos, por exemplo, podemos fazer 
certas afirmações com base no comportamento dele. 

a) O que ele valorizava mais? 
b) E, aparentemente, o que ele não valorizava? 

11-4T5Q3 Os meninos também demonstram suas diferenças naquilo que 
fazem.  

a) Que destino teve, por exemplo, o cofrinho de Joca, 
dado pelo avô? 

b) E o cofrinho de Juca?  

11-4T5Q4 O avô deu o seguinte conselho aos netos: “Lugar de dinheiro é 
no cofre”. 

a) Qual dos meninos aparentemente seguia o conselho 
do avô? Por quê? 

b) Qual deles claramente não seguia o conselho do avô? 
Por quê? 

11-4T5Q5 Juca ficou interessado no álbum de figurinhas de Joca e, a partir 
daí, os dois começaram a “fazer um negócio”. 

a) Qual foi a reação de Joca ao receber a proposta de 
cinquenta reais pelo álbum? 
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b) Por que ele se mostrou assim? 
c) Na sua opinião,  por que, depois da primeira oferta, os 

dois ficaram dias sem tocar no assunto? 

11-4T5Q6 Joca finalmente propõe trocar o álbum pelo cofrinho de Juca. 
a) O que Joca imaginava a respeito do cofrinho do 

irmão? 
b) Ele tinha motivos para pensar assim? Por quê? 

11-4T5Q7 Ao ser fechado o negócio, é revelado um segredo de Juca, que 
todos desconheciam. 

a) Qual é esse segredo? 
b) Portanto, Juca vinha seguindo o conselho do avô? 
c) Isso torna Juca menos ou mais parecido com o 

irmão? Por quê? 

11-4T5Q8 O título do texto é “Um cofre valioso” 
a) Que sentido tinha esse título antes de ser descoberto 

o segredo de Juca? 
b) Que novo sentido o título ganha depois que Joca 

descobre o palito premiado no porquinho de Juca? 

11-4T5Q9 No início da história, o narrador afirma que os dois irmãos eram 
espertos. Apesar disso, durante a história os dois cometeram 
falhas. 

a) Qual foi a falha de Joca? 
b) Qual foi a falha de Juca? 

11-4T5Q10 Com essa experiência, os dois irmãos aprenderam a “fazer um 
negócio”. Na sua opinião: 

a) Qual dos irmãos se arriscou mais? Por quê? 
b) Qual dos dois levou a melhor? Por quê? 

11-4T5Q11 No final, Juca fica com o álbum, e Joca, com o livro. O narrador 
não conta o que aconteceu depois, mas você pode imaginar. O 
que você acha que pode ter acontecido? 
 

 

Nas questões apresentadas nos Quadros 24 e 25, percebemos que os 

autores seguem o mesmo parâmetro das questões referentes aos Textos 1, 2 e 3, 

apresentadas nos Quadros 21, 22 e 23. Chamamos a atenção, porém, para o uso de 

conector adversativo “mas” na proposição 11-4T5Q11 – “No final, Juca fica com o 

álbum, e Joca, com o livro. O narrador não conta o que aconteceu depois, mas você 

pode imaginar. O que você acha que pode ter acontecido?”. Os conectores 

adversativos têm a função de mudar a orientação argumentativa do enunciado. A 

mudança na orientação de não assunção para a assunção foi indicada pelo efeito de 

sentido com que o “mas” introduziu uma proposição, ou seja, os autores instauraram 

um direcionamento para a não assunção indicado pelo dêitico “no texto”. Assim, o 

uso do “mas” assinala a mudança da orientação, sugerindo que o aluno se engaje 
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em seu discurso. Isso se evidencia quando, na proposição que dá continuidade à 

orientação, os autores usam o pronome “você” seguido do verbo de opinião “acha”. 

Pela análise dos dados, podemos afirmar que as questões de compreensão 

de texto do livro do 4º ano da Coleção 11 se dividem em apenas dois tipos, 

diferentemente da divisão identificada na Coleção 1. Não há ocorrências de uma 

orientação voltada para o estudo do léxico e da gramática, bem como não há 

orientação para tópicos extras, como foi percebido na Coleção 1. Os grupos 

identificados no livro do 4º da Coleção 11 são aqueles que levamos em conta em 

nossa análise, portanto nenhuma questão foi desconsiderada, como na coleção 

anterior. Podemos verificar, então, que os grupos de proposições são: 

 Tipo 1: as proposições-enunciados em que os autores/locutores 

induzem a assunção da responsabilidade enunciativa; 

 Tipo 2: As proposições-enunciados em que os autores/locutores 

induzem a não assunção da responsabilidade enunciativa. 

Discutimos a seguir as questões de compreensão referentes aos textos do 

livro do 5º ano. 

      Quadro 26 – Questões referentes ao Texto 1 da Coleção 11 – 5º ano 

TEXTO 1 

11-5T1Q1 O texto se inicia com a frase “Num reino muito distante daqui, 
vivia um rei”, que é muito comum em certo tipo de texto. Qual é 
esse tipo de texto: fábula, conto maravilhoso, texto de opinião 
ou narrativa de viagem? 
 

11-5T1Q2 O rei gostava muito de arte. 
a) Que tipos de objetos de arte ele recebia, como 

presente, dos amigos de outros países?  
b) Como eram esses objetos? De que materiais eram 

feitos? 

11-5T1Q3 Shakur era um menino curioso e observador. Que fatos do texto 
provam:  

a) que ele era curioso? 
b) que ele era observador? 

11-5T1Q4 Os habitantes da cidade, menos Shakur, achavam que os 
chineses venceriam a disputa. 

a) Que razões levavam a população a pensar desse 
modo? 

b) Na sua opinião, o que teria levado Shakur a pensar de 
modo diferente que o resto da cidade? 

11-5T1Q5 Finalmente chegou o dia em que as pinturas foram mostradas. 
a) O que o rei, a corte e a população acharam da pintura 
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dos chineses? 
b) Releia esse trecho: 

“Apenas o menino Shakur permanecia calado, 
sorrindo. Esperava para saber se aquilo que ele achava ter 
adivinhado iria mesmo acontecer”. 
 

Na sua opinião, o que Shakur imaginou coincidiu com o que 
aconteceu? Por quê? 
 

11-5T1Q6 Durante três meses, os gregos levaram e poliram a parede. 
a) Se eles não fizeram nenhuma pintura, por que então 

venceram a competição? 
b) Na sua opinião, os gregos, do modo como agiram, 

manifestaram ter respeito e admiração pelo trabalho 
dos chineses? Por quê? 

11-5T1Q7 Shakur ficou famoso na cidade por ser “o menino que soube 
observar além das aparências”.  

a) O que quer dizer “ser capaz de observar além das 
aparências”? 

b) Você concorda com a população? Shakur realmente 
foi capaz de ver além das aparências? Por quê? 

 

11-5T1Q8 De acordo com o último parágrafo, Shakur, como os seres 
humanos em geral, teve “a capacidade de imaginar a beleza 
escondida nas coisas do mundo”. 

a) Na sua opinião, os chineses foram capazes de fazer 
isso? Por quê? 

b) E os gregos? Por quê? 

11-5T1Q9 Os contos maravilhosos geralmente terminam com uma espécie 
de ensinamento ou moral. Na sua opinião, qual é o principal 
ensinamento que o conto lido transmite ao leitor? 
 

11-5T1Q10 Observe o quadro ao lado, de René Magritte, pintor que viveu 
no século XX. 

 
a) Que relação existe entre o ovo e o pássaro que está 

sendo pintado? 
b) O pintor, nesse caso, está tendo “capacidade de 

imaginar a beleza escondida nas coisas do mundo”? 
Por quê?  
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c) Compare a situação relatada no conto lido à cena 
retratada no quadrado de Magritte. Que semelhanças 
há entre elas? 

 

 

Um dado interessante foi observado em um dos exemplos concernentes ao 

Texto 1 do 5º ano da Coleção 11. Na questão 11-5T1Q1, os autores interrogam o 

aluno: “Qual é esse tipo de texto: fábula, conto maravilhoso, texto de opinião ou 

narrativa de viagem?”. A discussão teórica acerca dos gêneros discursivos e os tipos 

textuais tem sido pauta de muitas pesquisas. Podemos citar os estudos de 

Marcuschi (2003), Biasi-Rodrigues (2002), Furlanetto (2002), Antunes (2002), entre 

muitos outros, sem falar dos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, 

2001), que trazem uma gama de orientações a respeito do assunto. Apesar desses 

estudos e discussões, notamos que embora se faça presente o trabalho com os 

gêneros, os autores parecem carecer de uma formação teórica mais aprofundada, 

desse modo, tomando como base Biasi-Rodrigues (2002), a instabilidade de 

nomenclaturas ainda é visível acerca da apreensão do que seja o trabalho com 

gêneros, tipos de texto ou sequências. 

Nos exemplos relativos ao Texto 1, é necessário destacar a recorrência do 

uso do sintagma “Na sua opinião” e do interrogativo “por quê”. Esses elos de 

responsabilidade já foram observados em muitas questões, tanto da Coleção 1 

quanto da Coleção 11. 

Notamos também que, em duas questões (11-5T1Q1 e 11-5T1Q7), os 

autores apontam fragmentos do texto através do uso das aspas. Esse mecanismo é, 

de acordo com Adam (2011), a indicação da presença da voz do outro, apontando, 

assim, que o aluno deve levar em conta as informações do texto em sua resposta. 

No livro do 5º ano da Coleção 11, identificamos também uma indução que 

remete a uma temática extratexto na questão 11-5T1Q10. Os autores usam um 

quadro de René Magritte para direcionar suas indagações para o aluno. Contudo, 

eles não fogem 100% das informações sobre o texto, quando na questão (c) pedem 

uma comparação entre o quadro e a situação relatada no texto lido. Nesse exemplo, 

o aluno apontará as semelhanças entre o texto e a cena do quadro. Por esse motivo, 

a questão foi mantida na análise, mas os quesitos a e b, não. 
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        Quadro 27 – Questões referentes ao Texto 2 da Coleção 11 – 5º ano 

TEXTO 2 

11-5T2Q1 O narrador inicia o texto de modo engraçado, dizendo que 
Mateus “tinha duas cabeças”. 
a) A informação de que o menino “tinha duas cabeças” provoca 
que efeito no leitor? 
b) Que tipo de relacionamento existe entre o narrador e Mateus? 
 

11-5T2Q2 Observe este diálogo entre as personagens: 

“- Deixa de ser maluco, pai... 
- Eu, maluco? Quem é que foi pra cama com um globo?” 

 
a) Com base nesse diálogo, como você caracteriza o 
relacionamento entre pai e filho? 
b) Com as perguntas que faz, o que o pai está sugerindo em 
relação ao filho? 
 

11-5T2Q3 O pai diz: “tenho birra contra geografia”. 
a) Veja alguns dos sentidos da palavra birra: 

 teima, teimosia 

 antipatia, aversão, má-vontade 

 zanga, aborrecimento, irritação 
Com qual ou quais desses sentidos a palavra foi empregada? 
 

b) Para o pai, o que a aula prática da professora Dinah 
representou? 

11-5T2Q4 Para dar uma aula sobre distribuição de renda no Brasil, a 
professora escolheu um método prático: levou uma caixinha de 
dadinhos Dizioli. O narrador conta que, na época, a turma “tinha 
onze, doze anos, ninguém queria saber desse troço de 
distribuição de renda”. 

a) Por que, na sua opinião, ela escolheu esse método? 
b) Pelo exemplo dado pela professora, o que você 

entendeu por “distribuição de renda”? 

11-5T2Q5 A distribuição dos doces promovida pela professora serviu para 
ilustrar como é feita a distribuição de riquezas no Brasil. Destes 
três elementos da aula 
 

professora – alunos – caixa de Diziolis 

a) Qual exemplifica a riqueza? 
b) E os patrões, os empresários, o governo? 
c) E o povo? 

11-5T2Q6 À medida que a professora distribuía os doces, a classe ia tendo 
uma reação. 

a) Como era essa reação? Por que a classe reagia 
dessa forma? 

b) Dos alunos da sala, quem você acha que reclamou 
mais? E quem você acha que não reclamou? Por 
quê? 
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c) Na opinião da maioria dos alunos, como a professora 
deveria ter distribuído os doces? 

11-5T2Q7 A distribuição de doces feita pela professora ilustra a situação 
de distribuição de renda entre os brasileiros. De acordo com o 
exemplo: 

a) Quem fica com metade da riqueza produzida no país? 
b) Para quem fica a outra metade? 
c) Na sua opinião, a minoria privilegiada reclama da 

situação? 
d) E os outros, deveriam reclamar? Por quê? 

11-5T2Q8 Dona Dinah, pela aula prática que deu, talvez não tenha 
agradado a todos os alunos. No entanto, você acha que eles 
aprenderam o que é distribuição de renda? 
 

11-5T2Q9 Justifique o título do texto. 

11-5T2Q10 No final do texto, Mateus diz ao pai: “Toma esse negócio!”. E 
começa a dormir, sem o globo terrestre. 

a) O que você acha que o menino está sentindo pelo 
globo nesse momento? 

b) Na sua opinião, é pela geografia que ele deveria ter 
esse sentimento? Justifique sua resposta. 

 

Nas questões referentes ao Texto 2 do 5º ano da Coleção 11, um elemento 

nos chamou a atenção logo na primeira questão. O fato de os autores tratarem o 

“leitor” como se este não fizesse parte do contexto de interação que é uma questão 

de compreensão textual. Indagar ao aluno a respeito do efeito que uma expressão 

provoca “no leitor” é como se o aluno não fosse o leitor/destinatário em potencial da 

atividade de leitura, e sim outra pessoa. Assim, perguntamos: a que leitor os autores 

se referem na questão? 

Nas questões referentes ao Texto 2 do 5º ano, observamos vários elos que 

indicam uma orientação para a assunção da responsabilidade enunciativa, tais 

como: os índices de pessoa: você, sua; o uso do interrogativo por quê; o lexema 

opinião; os verbos do opinar, como achar; o modo imperativo do verbo “justificar”. Já 

no que tange aos elos de não responsabilidade, podemos indicar: o uso de 

marcadores do discurso reportado, como “Para...”, “Na opinião da maioria...”, “Com 

base nesse diálogo...”; “Com as perguntas que faz...”, “de acordo com o exemplo...”. 

Tomando como base o discurso de outrem, como constatamos com o uso dos 

marcadores do discurso reportado, segundo Guentchéva (1994, p. 08), o locutor 

“indica de forma explícita que ele não é a fonte primeira da informação porque os 
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fatos [...] foram levados ao seu conhecimento por uma terceira pessoa ou por ouvir 

dizer42”, constituindo assim um elo enunciativo mediatizado.  

Diante do que observamos nesse grupo de questões, a maioria das 

orientações dadas induz o aluno a não assumir seu pdv na resposta. Essa 

característica, pelo que apontam os dados, é a que prevalece nas duas coleções 

analisadas. 

 

      Quadro 28 – Questões referentes ao Texto 3 da Coleção 11 – 5º ano 

TEXTO 3 

11-5T3Q1 O texto narra a história de Uoled, um pequeno trabalhador que 
vive de seu próprio sustento. 

a) Qual é a atividade profissional do menino? Como ele 
sobrevive? 

b) Em que lugar e com quem ele vive? 

11-5T3Q2 Uoled sabe pouco a respeito de si mesmo, mas provavelmente 
está seguindo um destino semelhante ao de seus 
antepassados. 

a) O que significa o nome Uoled, em Árabe? 
b) O que a falta de um nome indica quanto à origem do 

menino? 
c) Por que Uoled segue um destino parecido com o de seus 

antepassados? 
d) O que esses fatos mostram sobre os conflitos na região? 

11-5T3Q3 Uoled vive no Oriente Médio, numa zona de guerra. 
a) O que Uoled acha da guerra? 
b) Que consequência a guerra trouxe para a vida do 

menino? 

11-5T3Q4 Apesar de sempre ter trabalhado, Uoled ainda é criança. 
a) Que fatos do texto comprovam isso? 
b) O que Uoled deveria fazer, em vez de trabalhar? 

11-5T3Q5 Estando no local por acaso, Uoled presencia um tipo de 
acidente que ocorre com frequência na região. 

a) O que causou o acidente com a menina? 
b) O que são minas? Por que elas são colocadas no solo? 
c) Que consequências a presença de minas traz para a 

população local? 

11-5T3Q6 Temerosos pela sorte dos filhos, que precisam ir à escola, os 
adultos têm uma ideia: fazer o bando de ovelhas caminhar no 
percurso da escola. 

a) Por que inicialmente Uoled não gostou dessa ideia? 
b) O que o fez mudar de opinião? 
c) Por que, durante a caminhada das ovelhas, Uoled ficou 

tranquilo? 

                                                           
42

 indique de façon explicite qu’il n’est pas la source première de l’information parce que les faits [...] 
ont été porté à sa connaissance par une tierce personne ou par ouï-dire. 
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11-5T3Q7 Ao chegarem à porta da escola, as ovelhas pararam. 
a) Na sua opinião, por que elas pararam? 
b) Como você vê a atitude da ovelha mais velha? 

11-5T3Q8 Com a morte da ovelha, as crianças tomam a iniciativa de 
enterrá-la. Além disso, cada uma delas cumprimenta Uoled. Que 
significado esses gestos das crianças têm naquele momento? 

11-5T3Q9 O texto mostra que, apesar da guerra, o ser humano ainda pode 
ter mostras de sentimentos e valores importantes. Escreva, em 
seu caderno, aqueles que o texto ilustra: 

 Preconceito 

 Solidariedade 

 Humanidade 

 Ódio 

 Compaixão 

 Egoísmo 
 

11-5T3Q10 Uoled, a criança, é um menino sem pátria, mas pertence a todas 
as pátrias por onde passa. O que essa criança representa para 
o futuro dessa região? 
 

 

5.2.1 Síntese dos elos enunciativos analisados na Coleção 11 

 

No Quadro 29, mostramos os elos enunciativos de responsabilidade e de 

não responsabilidade que foram identificados nas questões de compreensão 

referentes aos textos da Coleção 11 e, em seguida, apresentamos a ocorrência 

desses elos. 

Quadro 29 – Apresentação dos elos enunciativos observados nas 
proposições-enunciados da Coleção 11 

TIPOS DE 
PROPOSIÇÕES 

ELOS ENUNCIATIVOS 

TIPO 1 – 
proposições 
indutoras da 
assunção do pdv 

- Pronome Interrogativo por quê 
- Índices de pessoas (dos pronomes pessoais e dos 
pronomes possessivos) 
- O lexema opinião 
- Atos de fala (imperativo) 
- Verbos do opinar 
 

TIPO 2 – 
proposições 
indutoras da não 
assunção do pdv 

- Índice de pessoas (dos pronomes pessoais e dos 
pronomes possessivos) 
- Advérbios do tipo provavelmente 
- Verbo Modal – pode+verbo 
- Marcadores do Discurso reportado  
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- Atos de fala (imperativo dos verbos leia, faça, cite, 
compare, releia, escreva) 
- Dêiticos espaciais e temporais 
-Tempos verbais – futuro do pretérito (poderia, deveriam) 
- Uso das aspas 
 

 

 

Conforme a análise dos dados, apresentamos no Quadro 29 que as 

proposições analisadas se dividem em dois tipos: as proposições indutoras da 

assunção do pdv e as proposições indutoras da não assunção do pdv. Nesse 

quadro, mostramos os elos enunciativos que marcam a atitude do locutor na escolha 

de mecanismos linguísticos para direcionar sua indução nas questões de 

compreensão referentes aos textos. Falamos em elos enunciativos, pois é a partir 

deles que o locutor infere sua atitude na construção do sentido do seu enunciado 

(NØLKE, 2013). Os elos enunciativos marcam a orientação dada para o grau de 

engajamento do aluno em sua possível resposta, como evidenciam os estudos da 

ScaPoLine (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004) e de Nølke (2013). Nos Quadros 30 

e 31, apresentamos a ocorrência de cada um desses elos enunciativos por grupo. 

Vejamos: 

Quadro 30 – Ocorrência dos elos de responsabilidade na Coleção 11 

ELOS DE RESPONSABILIDADE – GRUPO 1 OCORRÊNCIA 

Índices de pessoas (você, sua) 38 

Interrogativo por quê 21 

O lexema opinião 18 

Verbo do opinar (achar, entender, concordar) 13 

Atos de fala (imperativo – explique, justifique) 4 

Verbos de percepção (ver) 1 

 

Quadro 31 – Ocorrência dos elos de não responsabilidade na Coleção 11 

ELOS DE NÃO RESPONSABILIDADE – GRUPO 2 OCORRÊNCIA 

- Índice de pessoas (ele, eles, ela, elas, dele, deles) 35 

- Dêiticos espaciais e temporais (Nesse texto..., 
quando começam a jogar,... no começo da história..., 
durante a história..., no final da história...,  no início..., 

14 
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quando Corisco chegou..., quando Corisco adoeceu..., 
depois da morte de Corisco..., no 1º parágrafo do 
texto..., no início da história..., no final..., no final do 
texto...) 

- Atos de fala (imperativo dos verbos leia, faça, cite, 
compare, releia, escreva) 

13 

- Uso das aspas 11 

- Marcadores do discurso reportado (Para..., Pelos 
comentários da mãe de Nicolau..., Na opinião da 
maioria dos alunos..., Na opinião dele..., com base 
nesse diálogo..., com as perguntas que faz..., de 
acordo com... ) 

8 

-Tempos verbais – futuro do pretérito (seria, poderia, 
deveriam) 

4 

- Advérbios do tipo provavelmente 2 

- Verbo Modal – pode+verbo 1 

 

Nos Quadros 30 e 31, observamos que os elos de não responsabilidade 

aparecem em maior número do que os elos de responsabilidade. Essa característica 

foi observada nas duas coleções analisadas. Isso sinaliza que, como os autores da 

Coleção 1, os autores da Coleção 11 também induzem a maioria das questões, ou 

seja, 78%, para a não assunção da responsabilidade enunciativa. 

É importante destacar que, na Coleção 11, os autores utilizam, além de uma 

diversidade de elos de (não) responsabilidade, uma quantidade bem maior desses 

elos. Essa característica pode ser evidenciada pelo fato de o número de questões na 

Coleção 11 ser bem maior do que na Coleção 1. 

Destacamos também que o elo de responsabilidade mais recorrente são os 

índices de pessoas. Outro elo de responsabilidade que podemos ressaltar são os 

verbos que se alinham semanticamente ao verbo “opinar”, como, por exemplo, os 

verbos achar e entender, que não foram observados na Coleção 1. Essa é mais uma 

característica marcante nas questões orientadas pelos autores na Coleção 11. No 

Gráfico 2, apresentamos o percentual das proposições nas quais os autores do livro 

didático induzem o aluno para a assunção ou para a não assunção do pdv. Nas 

proposições analisadas na Coleção 11, 78% são indutoras da não assunção do pdv 

e 22% são indutoras da assunção do pdv. 
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Gráfico 2 – Síntese das proposições orientadas para a (não) assunção do pdv – 
Coleção 11 

 

 

 

Pelo resultado da análise dos dados, percebemos que nas duas coleções é 

evidenciada a indução para a não assunção do pdv, ou seja, prevalecem os tipos de 

perguntas que incitam a decodificação de um conteúdo objetivamente inscrito no 

texto. Apesar dessa maioria observada nos exemplos analisados, verificamos que os 

autores também se preocuparam em orientar questões que levam em conta a 

reflexão do aluno sobre o texto que leu. No Gráfico 3, apresentamos o percentual 

total das proposições indutoras da (não) assunção da responsabilidade enunciativa 

nas duas coleções. 

22% 

78% 

0% 0% 

COLEÇÃO 11 - Proposições indutoras  da 
(não) assunção do pdv 

Tipo 1 - Proposições indutoras da 
assunção do pdv 

Tipo 2 - Proposições indutoras da não 
assunção do pdv 
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Gráfico 3 – Percentual das proposições indutoras da (não) assunção da 
responsabilidade enunciativa nas duas coleções 

 

 

De acordo com a análise dos dados, podemos dizer que os resultados 

observados evidenciaram que, nas questões de compreensão referentes aos textos, 

os elos enunciativos de responsabilidade aparecem em menor número do que os 

elos de não responsabilidade, os quais se manifestaram em 79% das questões, 

enquanto os elos de responsabilidade se revelaram em 21% do total das questões, 

apontando que os autores, na maioria de suas orientações, indagam sobre 

conteúdos inscritos no texto. Isso nos permite notar que ainda falta nos livros 

didáticos um trabalho que remeta ao desenvolvimento do senso crítico do aluno, 

enquanto cidadão, posto que o verdadeiro ensino de línguas deve tratar “da língua e 

seus usos em discurso e da complexidade dos encadeamentos textuais de 

enunciados” (ADAM, 2011, p. 348), de forma que o aluno possa ampliar e 

aprofundar seus conhecimentos, como indivíduo em formação, já que ele ainda está 

nas séries iniciais de sua vida escolar. 

 

21% 

79% 

0% 0% 

Questões indutoras da assunção da responsabilidade enunciativa 

Questões indutoras da não assunção da responsabilidade 
enunciativa 



140 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É chegada a hora de apresentar os achados de nossa investigação, que 

focalizou o fenômeno da responsabilidade enunciativa em livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Para tanto, analisamos questões de compreensão referentes a textos 

indicados para a leitura em livros didáticos de Língua Portuguesa de 4º e 5º ano, a 

fim de responder nossas questões de pesquisa, as quais retomamos a seguir: 

 

1- Como o autor do livro didático induz o aluno a se posicionar em questões de 

compreensão de texto do livro didático de Língua Portuguesa de 4º e 5º ano? 

2- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão do texto no que diz respeito à assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

3- Que elos enunciativos são usados pelo autor do livro didático em questões de 

compreensão do texto no que concerne a não assunção da responsabilidade 

enunciativa? 

Nesse sentido, estabelecemos como objetivos identificar, descrever, analisar 

e interpretar como se materializa em livros didáticos de Língua Portuguesa de 4º e 

5º ano a (não) assunção da responsabilidade enunciativa e como tal mecanismo é 

usado para que o aluno possa assumir ou não posicionamento(s) em face dos textos 

que ele lê, em livros didáticos. 

As considerações feitas seguem o direcionamento das questões que 

nortearam nossa investigação. Nessa perspectiva, tendo por base nossos dados, 

pudemos perceber que os autores dos livros didáticos elaboram as questões sobre o 

texto, a partir de diversos seres discursivos presentes nos contos, sejam as 

personagens, seja o narrador, seja o próprio autor do conto. 

No que concerne aos elos de responsabilidade observados nas questões de 

compreensão de texto nas duas coleções, foram marcados: (1) pelos índices de 

pessoas (dos pronomes pessoais e dos pronomes possessivos), (2) pelo pronome 

interrogativo por quê, (3) pelo modo imperativo dos verbos: explicar e justificar (atos 

de fala), (4) pelo lexema opinião, (5) pelos verbos que se alinham semanticamente 

ao verbo opinar, como: achar, entender. 
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Já os elos de não responsabilidade observados nas questões de 

compreensão de texto nas duas coleções foram marcados (1) pelos índices de 

pessoa (dos pronomes pessoais e dos pronomes possessivos), (2) pelos dêiticos 

pessoais e espaciais, (3) pelo tempo verbal do futuro do pretérito (haveria, afirmaria, 

iria, ficaria, poderia, deveriam), (4) pelos marcadores do discurso reportado 

(Segundo..., De acordo com..., Para..., Pela descrição de..., Usando trechos ou 

elementos do texto...), (5) pelo modo imperativo dos verbos: copie, leia, faça, cite, 

compare, releia, escreva (atos de fala), (6) pelos advérbios do tipo provavelmente, 

(7) pelo verbo modal – pode+verbo, (8) pelo uso das aspas.  

Nesse sentido, os elos enunciativos tiveram um papel determinante na 

organização das questões pelos autores/locutores do livro didático, assim como 

suas marcas linguísticas nos permitiram sistematizar os enunciados que indicavam a 

assunção ou a não assunção da responsabilidade enunciativa. 

Os resultados decorrentes da comparação entre os livros de 4º e 5º ano das 

duas coleções analisadas permitiram-nos identificar, através dos elos de (não) 

responsabilidade (NØLKE, 1994, 2001, 2006, 2009, 2013; NØLKE; FLØTTUM; 

NORÉN, 2004), que em 79% das questões os autores induzem a decodificação de 

um conteúdo objetivamente inscrito no texto. Diferentemente, os elos de 

responsabilidade enunciativa correspondem a 21%. Isso aponta que os autores, na 

maioria de suas orientações, indagam sobre conteúdos centrados especificamente 

no texto. 

Visto esses pontos importantes da nossa investigação, assumimos que os 

resultados apontados na análise responderam aos questionamentos expressos em 

nossas indagações iniciais. Ao evidenciarmos os elos enunciativos de 

responsabilidade e de não responsabilidade, observamos que, em algumas 

questões de compreensão, os autores sugerem que o aluno construa sua opinião, 

porém essas questões são ainda reduzidas, conforme os percentuais expostos nos 

Gráficos 1 e 2, que mostram as coleções separadamente, e o Gráfico 3, que 

apresenta o percentual total das duas coleções.  

Nossos dados nos permitiram observar que falta aos livros didáticos um 

trabalho que remeta ao desenvolvimento das competências linguísticas do aluno, no 

caso, em especial, nas atividades com a leitura nas escolas. Isso evidencia uma 

lacuna no processo de construção do senso crítico e, por conseguinte, da cidadania 

do aluno, ainda no início de sua formação. 
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Pelo que pudemos identificar, os estudos, as pesquisas atuais e as 

sugestões tão aclamadas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no que se 

refere a um trabalho sociointerativo com os textos na escola, ainda não se 

projetaram em ações pedagógicas concretas; pelo menos por aquilo que podemos 

supor a partir dos livros didáticos analisados. 

“A sala de aula é, em primeiro lugar, um espaço de reflexão, e as atividades 

têm de caminhar sempre sobre essa base” (NEVES, 2010, p. 173). Nos dias atuais, 

tornou-se imprescindível a busca de informações, de forma que dominar certos 

princípios gerais, buscar critérios, analisar dados e selecionar alternativas são, a 

cada dia, ferramentas importantes de sobrevivência em um mundo competitivo. Já 

que, seguindo o pensamento de Neves (2010), a sala de aula é um lugar para se 

refletir, então é necessário que, nesse lugar, usemos materiais didáticos que 

privilegiem a dimensão interacional e discursiva da língua, ou seja, o principal 

instrumento usado em sala de aula deve atribuir valores que possam instigar o 

aluno, principalmente na criança, ser em formação, a desenvolver seu senso crítico 

frente ao que podemos dizer suas “primeiras leituras” em um ambiente que tenta 

sistematizar o ensino de língua materna. Portanto, no que diz respeito ao trabalho 

com a leitura, devemos ter em mente que “a leitura [...] implica a participação 

cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções 

pretendidos” pelos autores dos livros didáticos (ANTUNES, 2003, p. 66). 

Evocamos, nessa direção, os trabalhos de Marcuschi (2005), Antunes (2003, 

2005), Bunzen e Rojo (2008), entre outros autores que muito contribuíram para 

orientar a escolha de livros didáticos de Língua Portuguesa. Por fim, entendemos 

que o estudo sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa em livros didáticos 

de Língua Portuguesa oferece, sobretudo, ferramentas para que os interlocutores 

identifiquem os elementos presentes na enunciação e os efeitos que esses 

elementos trazem para a (re)construção dos sentidos nos textos que eles leem e 

escrevem na sala de aula. Tal observação vem complementar o pensamento de 

Rabatel (2005, p. 57), em que o “domínio dos principais motivos, mecanismos e 

ferramentas do PDV são indispensáveis para a leitura de textos”, ou seja, os estudos 

concernentes à responsabilidade enunciativa são primordiais para que tenhamos um 

melhor entendimento na compreensão e produção de textos e como isso reflete no 

desenvolvimento crítico do aluno em sua vida escolar. Isso nos leva a crer que a 
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dimensão pragmática do pdv é uma ferramenta que estabelece uma base para a 

formação crítica do indivíduo no meio social em que vive. 
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