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RESUMO 

 

Esta investigação tem sua origem ligada à dificuldade que o aluno do Ensino Médio sente ao ler 

uma obra literária e, também, ao escrever uma opinião sobre o objeto de leitura, ou seja, 

assumindo ou não a responsabilidade enunciativa em relação ao seu dizer. Outro fator decisivo 

para o escopo desta pesquisa foi a nossa atuação como professora de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio, em uma escola pública da cidade de Ipanguaçu/RN. Para compreender melhor 

esse contexto, nosso estudo responde à seguinte questão: como se materializa a 

Responsabilidade Enunciativa (RE) em resenhas escritas por alunos de Ensino Médio de escola 

pública? Para tanto, estabelecemos como objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar 

a RE a partir de marcas linguísticas de (não) assunção e de engajamento, bem como as 

adequações e inadequações ao gênero discursivo/textual resenha. O trabalho se insere nos 

postulados da Análise Textual dos Discursos (ATD), proposta por Jean-Michel Adam (2010, 

2011), bem como em estudos da Linguística Enunciativa, tomando como base Rabatel (2009), 

Guentchéva (1994) e Authier–Revuz (2004). O corpus se constitui de 15 textos/resenhas de 

alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Ipanguaçu/RN. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, seguimos princípios da abordagem qualitativa e documental. Por 

fim, ressaltamos que os dados revelaram que 80% dos alunos fizeram uso de formas verbais na 

1ª pessoa do singular e de verbos e advérbios com valor apreciativo ou opinativo, 

materializando, assim, a assunção da RE e o engajamento enunciativo no gênero 

discursivo/textual resenha.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Resenha. Responsabilidade enunciativa. Ponto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The impetus for this investigation arose from the difficulties High School students have in 

reading literary works, and writing their opinions about their reading, or rather, assuming or not 

the enunciative responsibility (ER) in relation to their utterances. The researcher’s status as a 

High School Portuguese teacher, at a public school in Ipanguaçu, Rio Grande do Norte (RN), 

was another factor in delimiting the scope of this research. Aiming to more fully understand 

this contexto, our study answers the following question: how is ER construed in essays written 

by students in a public High School? To answer this question, we established a series of 

objectives: to identify, describe analyze, and interpret Enunciative Responsibility (ER), from 

linguistic markers of (non) assumption and engagement, as well as sufficient elements and 

insufficiencies in the genre/textual essay. The study is characterized as among the Textual 

Discourse Analysis (heretofore TDA), proposed by Jean-Michel Adam (2010, 2011), as well as 

Enunciative Linguistic studies, represented by authors, such as Rabatel (2009), Guentchéva 

(1994), Authier–Revuz (2004). The corpus is comprised of 15 texts/essas by students in the 

second year of High School in a public school in Ipanguaçu – RN. To carry out the research, 

we followed the principles of a qualitative and document approach. Finally, we observed that 

the data revealed that 80% of the students used the 1
st
 person singular of verbs and adverb with 

an appreciative value, or opinionated, evidencing, thus, the assumption of ER and enunciative 

engagement in the discursive/textual essay. 

Keywords: Discourse Analysis; Essay; Enunciative Responsibility; Point of View;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade está cada vez mais ligada à leitura e à escrita. Assim sendo, para que 

tenhamos consciência do que estamos escrevendo, para que e para quem o fazemos, é 

importante conhecermos o uso adequado da língua, assim  como é necessário que saibamos 

refletir sobre o uso da língua e da linguagem na comunidade em que estamos inseridos. Na 

escrita dos nossos textos, devemos saber, também, que em nossos discursos estão inclusas 

outras vozes que nos conduzem e nos permitem organizar nossas falas ou textos, o que nos faz 

a pensar sobre a responsabilidade enunciativa, levando-nos a refletir sobre como podemos 

analisar as influências dessas vozes nos discursos que proferimos, sejam orais, sejam escritos. 

Pensando acerca da relevância da escrita e observando pesquisas já feitas nessa área 

(aqui destacamos os trabalhos do Grupo de Pesquisa ATD da UFRN, ligado ao Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem – PPgEL), que se ancora teoricamente na 

linguística do texto, em Linguísticas da Enunciação e na Análise Textual dos Discursos, 

situamos nosso estudo no campo da ATD (Análise Textual dos Discursos), proposta por 

Adam (2011). Esse autor nos explica que a ATD vai além da análise estrutural dos textos, 

permitindo-nos avançar nos territórios do cotexto e do contexto, nos territórios que envolvem 

a criação dos nossos textos e nos territórios que explicam as nossas escolhas textuais e 

linguísticas. Nessa perspectiva, os estudos circunscritos à ATD consideram não somente o 

texto, material empírico, mas também o discurso e as vozes que o compuseram. É, pois, com 

base nos estudos sobre enunciação, polifonia, vozes, engajamento enunciativo, entre outras 

noções que norteiam a responsabilidade enunciativa que pautamos nossa pesquisa.  

Para desenvolver esta investigação, observamos e analisamos a responsabilidade 

enunciativa em 15 resenhas críticas sobre o livro Dom Casmurro, que foram escritas por 

alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Manoel de Melo Montenegro. Essa 

atividade foi desenvolvida em 2011 e o critério adotado para a composição do corpus desta 

pesquisa foi o fato de esses textos terem sido produzidos na escola estadual que tem o maior 

número de alunos matriculados em Ipanguaçu/RN. A referida escola apresenta um trabalho de 

incentivo à leitura literária muito grande, promovendo, também, importantes reflexões e 

debates sobre a literatura e sobre o ensino, seminários, chás literários e produções textuais 

acerca das obras lidas pelos alunos. A turma que nos forneceu o material de análise para a 
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nossa pesquisa era formada por alunos para os quais lecionávamos a disciplina de Língua 

Portuguesa. Isso foi, principalmente, o que nos motivou a conhecer como eles organizavam o  

ponto de vista acerca de um tema, em um texto de modalidade escrita. Para tanto, escolhemos 

a resenha crítica
2
, por seu caráter opinativo.  

Realizamos nossa investigação a partir da seguinte pergunta norteadora: como se 

materializa a RE em resenhas críticas escritas por alunos do Ensino Médio da Escola Estadual 

Manoel de Melo Montenegro? Com essa indagação, objetivamos, no decorrer da pesquisa, 

identificar, descrever, analisar e interpretar a RE em resenhas que foram produzidas por 

alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública, através de marcas linguísticas de 

assunção ou não ou de engajamento enunciativo presentes nas resenhas, bem como 

observamos adequações ou inadequações na elaboração do gênero discursivo/textual por 

alunos do Ensino Médio.  

Considerando-se essas questões, apresentamos o plano de texto desta dissertação, 

que se divide em quatro capítulos. No primeiro capítulo, realizamos uma revisão de 

discussões teóricas que ancoram o trabalho, ou seja, estudos do texto ligados às perspectivas 

teóricas textuais e enunciativas. No segundo capítulo, tratamos das discussões relacionadas 

aos estudos dos gêneros discursivos/textuais, começando por Bakhtin (2011), e, 

posteriormente, vimos uma caracterização do gênero resenha. Entendemos que foi pertinente 

incluirmos um capítulo sobre os gêneros discursivo/textuais, para que compreendêssemos 

melhor o uso desses gêneros na escola; para justificar algumas dificuldades encontradas no 

ensino e na aprendizagem e na escrita destes e para também entender o próprio gênero 

escolhido para esta pesquisa. No interior desse capítulo, procuramos dar um tratamento mais 

específico aos textos que compõem nosso corpus, especialmente porque, sendo produções 

escritas de alunos do Ensino Médio, não refletem as especificidades encontradas nas 

produções realizadas por escritores que têm um maior conhecimento da escrita de resenhas 

e/ou sobre os gêneros discursivo/textuais. No terceiro capítulo, apresentamos o percurso 

metodológico desta pesquisa, elencando a(s) abordagem(ns) que escolhemos para caracterizar 

a pesquisa e a análise; após trazer a pergunta norteadora da pesquisa, surgida no decorrer 

desta, esclarecemos os objetivos e o objeto da pesquisa, a coleta dos dados, o local da 

pesquisa, bem como uma breve descrição das  categorias de análise. No quarto capítulo, 

                                                           
2
 Adotamos o termo resenha crítica por termos trabalhado com este termo com os alunos através do texto de 

Martins (2011). O autor divide o gênero nos seguintes tipos: resenha descritiva, científica, técnica e resenha 

crítica, opinativa (ver anexo).  
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expomos os resultados encontrados e procuramos discuti-los e interpretá-los à luz dos 

conceitos teóricos que ancoram esta pesquisa. 

 Ao final deste estudo, apresentamos considerações que cremos serem relevantes, a 

respeito da pergunta norteadora e dos objetivos pensados por nós para a realização desta 

pesquisa. Ademais, retomamos sucintamente algumas questões referentes à teoria da 

enunciação, à ATD, aos gêneros discursivos/textuais, às reflexões propostas sobre a escrita 

dos alunos no Ensino Médio, apresentando também os quadros quantitativos a respeito dos 

posicionamentos dos alunos, bem como a observação dos resultados, entre outras questões.  
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
3
 

 

[...] toda palavra remete a um contexto, ou a vários, nos quais 

viveu sua existência socialmente subjugada. Ela chega a seu 

próprio contexto, vinda de outro contexto, penetrada pelo sentido 

dado por outros. As palavras são carregadas, ocupadas, 

habitadas, atravessadas por discursos (AUTHIER-REVUZ, 2004, 

p. 35-36). 

 

Nosso capítulo de considerações teóricas visa apresentar os estudos que norteiam e 

embasam a ATD e, mais precisamente, os estudos sobre a Responsabilidade Enunciativa. 

Abordaremos sucintamente o aporte teórico da ATD visto pelos teóricos que a estudam, bem 

como os estudos linguísticos da enunciação. Por crermos que há outras teorias que constituem 

a RE, explicitaremos quais elas são, a fim de explicarmos melhor a responsabilidade 

enunciativa que servirá para a análise dos textos dos alunos. Assim, neste capítulo, discutimos 

as contribuições de Bakhtin (1997, 2011) e Ducrot (1987) nos estudos sobre a polifonia e 

dialogismo; de Authier-Revuz (1982, 1998, 2004) sobre as vozes e as heterogeneidades; e as 

de Rabatel (2009, 2011), Nolke et al. (2004), Adam (2011) e Guentchéva (1994) sobre RE, 

ponto de vista e locutor/enunciador e mediativo. Incluímos como referências os estudos feitos 

no Grupo ATD da UFRN, e entre os trabalhos do referido grupo, destacamos os de Fernandes 

(2012), Lourenço (2013) e Chacon (2013) 

 

2.1 POLIFONIA: AS VOZES QUE COMPÕEM O TEXTO/DISCURSO 

 

 

Ao estudarmos a Responsabilidade Enunciativa, observamos que é essencial 

analisarmos também as vozes que compõem o texto/discurso, haja vista que nossos 

textos/discursos são atravessados por outras vozes e podemos nos responsabilizar por elas ou 

não, assumi-las ou não ou atribui-las a outrem. 

Nesta seção, abordamos as questões inerentes à polifonia, ao dialogismo e às 

heterogeneidades que circundam a(s) voz(es) dos nossos discursos. 

 

                                                           
3
 Neste capítulo, mesclamos autores-fonte (autores estrangeiros) que elaboraram as teorias por nós estudada e 

autores brasileiros que atualmente estudam essas teorias, os quais, ao nosso ver, apresentam as teorias de forma 

mais atual e mais aproximada de nós. 
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2.1.1 O meu dizer no dizer do outro: noções de Polifonia e Dialogismo 

 

Ao nos referirmos à polifonia, nossos estudos nos encaminham às reflexões 

apresentadas, inicialmente, por Bakhtin (1997) e, posteriormente, por Ducrot (1987). Eles nos 

mostram que nossos discursos não são únicos e que em nossas falas/escritas ecoam outras 

vozes, outros contextos, outras vivências. 

Inicialmente, Bakhtin se referiu ao termo polifonia no ano de 1929.  De acordo com 

Dendale e Colthier (2003, p. 273), ele utilizou o termo polifonia relacionando-o aos sons 

musicais.  Em nossas leituras, deparamo-nos com os autores Borba e Graça (1963, p. 392), 

que ressaltam que “a palavra polifonia originalmente se refere a uma classe de composição 

musical caracterizada pela sobreposição de muitas vozes ou muitos instrumentos, exprimindo 

cada qual suas ideias, quase sempre em ritmos diferentes”. Bakhtin é reconhecido como o 

responsável por começar a observar e a fazer referências às vozes na literatura, na qual se 

pode perceber a voz do autor/escritor, as vozes do narrador e da personagem e a voz do 

leitor/interlocutor do texto.  

Com o passar dos anos e dos estudos, Bakhtin (1992) percebeu que havia 

possivelmente um diálogo nas obras literárias e que esse diálogo existia também em nossas 

vivências, ou seja, no uso que fazemos da língua cotidianamente. Notou-se que outras vozes 

permeiam, orientam e, às vezes, até direcionam os nossos discursos. Com isso, o termo e as 

ideias ligadas ao dialogismo passaram a dar conta dessas questões referentes aos diálogos e à 

interação entre interlocutores e enunciadores. Nesse momento, percebeu-se que não há 

ineditismo no uso das palavras, mas que a situação comunicativa é variável e nunca única, não 

somente pelo ambiente ser diferente, mas também por serem os interlocutores distintos. 

 Bakhtin (1992, p. 314) aponta: “Nossos enunciados estão repletos de palavras dos 

outros, caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego consciente e decalcado. 

As palavras dos outros introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, que 

assimilamos, reestruturamos, modificamos”. 

Assim, as vozes de outrem constituem a nossa própria, nas diferentes situações de 

comunicação em que estivermos. 

Flores et al. (2009, p. 80) nos apresentam em linhas gerais o que seria o dialogismo 

para Bakhtin. Eles nos dizem que o “dialogismo é o princípio da linguagem que pressupõe 

que todo discurso é constituído por outros discursos, mais ou menos aparentes, 
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desencadeando diferentes relações de sentido”. Ou seja, nossos textos, discursos ou nossas 

falas são sempre constituídos tomando como base as vozes de outrem, com o qual 

convivemos concretamente ou não. O dialogismo é, portanto, um processo de interação que 

instaura a polifonia, na relação com outros discursos. 

Brait (2009, p. 120-121), quando escreve sobre os problemas do discurso citado a 

partir de Bakhtin, explica: 

 

Todo enunciado é um elo na cadeia discursiva e, sendo assim, nenhum deles é uma 

entidade solitária e autônoma – um enunciado nunca fala sozinho, ele é incapaz de 

monologar.  Ele sempre se encontra às voltas e irradiado pelos ecos das vozes 

alheias, já que sempre, de um modo ou de outro, será marcado internamente por 

aquilo que o autor vai chamar de alternância dos sujeitos. Essa alternância dos 

sujeitos, segundo Bakhtin, consiste fundamentalmente no fato de que todo 

enunciado é marcado dialogicamente pela resposta do outro, na medida em que se 

constitui sempre numa forma de reação-resposta (de concordância e discordância, 

parcial ou total, de acréscimo, exclusão, ironia, exaltação, ódio, alegria, medo etc.) à 

palavra do outro – dos outros. Nesse sentido, o enunciado está sempre refletindo ou 

refratando ideologicamente a voz alheia, e as formas e as possibilidades dessa 

realização são inúmeras como são inúmeros os temas e as situações de nossos 

relacionamentos verbais. 

 

A explicação de Brait (2009) referente ao dialogismo nos remete à perspectiva 

dialógica bakhtiniana, permitindo-nos observar a presença de outras vozes em nossos 

discursos bem como o diálogo/interação que temos com essas vozes.  

Após os estudos de Bakhtin, Ducrot (1987) apresenta também suas contribuições, 

acrescentando à teoria composta por Bakhtin algumas reflexões bastante significativas sobre a 

polifonia. Dessa maneira, vejamos o que apontam Flores et al. (2009, p. 188) sobre a 

definição da palavra polifonia, que, no dicionário de linguística da enunciação escrito por 

esses autores, é atribuída a Ducrot: “polifonia é o fenômeno que possibilita ao locutor 

apresentar diferentes pontos de vista em um determinado enunciado”.  

O próprio Ducrot (1987, p. 16) expõe a noção de polifonia da seguinte maneira: “O 

autor de um enunciado não se expressa nunca diretamente, sem que ponha em cena em um 

mesmo enunciado um certo número de personagens [...] em um mesmo enunciado estão 

presentes vários sujeitos com estatutos linguísticos diferentes”. 

Ducrot (1987) afirma com isso que nossos discursos são polifônicos e que cada 

sujeito/voz desempenha um papel específico na enunciação, podendo exercer, segundo o 

autor, as seguintes funções: sujeito falante, locutor e enunciador(es). Nessa direção, o 

momento da enunciação é determinante para o uso dessas funções. 
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Os autores Flores et al. (2009, p. 188) acrescentam em nota explicativa que Ducrot, 

sobre o fenômeno da polifonia, opõe-se  

 

 à ideia de unicidade do sujeito falante, Ducrot afirma que o autor de um enunciado 

(sujeito empírico) não se expressa diretamente, mas o faz por meio da figura de um 

locutor (sujeito discursivo), que apresenta diferentes vozes, diferentes pontos de 

vista, cuja origem são enunciadores. Isso mostra que o sentido de um enunciado 

nasce da confrontação das diferentes vozes que ali aparecem.   

 

 Carel (2013, p. 27) explica a polifonia distinguindo-a da abordagem ducrotiana, que 

é semântica, e da perspectiva bakhtiniana, que é intertextual. A referida autora norteia seu 

estudo nesse artigo tomando como base os estudos de Ducrot (1987) e de outros autores. 

Carel (2013, p. 27) explica que a “polifonia remete a fenômenos que podem ser classificados 

em duas famílias: os que dizem respeito à alusão, por um único enunciado, a vários 

conteúdos; e os que dizem respeito à presença de várias instâncias enunciantes no interior da 

enunciação”. 

Barbisan e Teixeira (2013, p. 161-162) esclarecem que a noção de polifonia 

defendida por Ducrot 

 

aparece pela primeira vez no capítulo 1 de Les mots Du discours (1980), é retomada, 

em Le dire et le dit (1984) e retrabalhada nas conferências de Cali (1988). Depois 

disso, só recentemente o autor volta ao tema, em artigo publicado pela revista 

escandinava Polyphonie – linguistique et litteráire (2001) [...]. 

[...] Ducrot utiliza essa palavra numa extensão (que ele diz ser bastante livre) à 

linguística do uso que dela faz Bakhtin na literatura. Bakhtin aborda a polifonia 

dentro do universo enunciativo de um texto. Ducrot opera o conceito num nível 

linguístico, indicando, através dele, a possibilidade de um desdobramento 

enunciativo dentro do próprio enunciado, à maneira de uma encenação teatral em 

que atuam diferentes personagens. 

 

Os autores supracitados nos apresentam as ideias de Ducrot, retomando desde o 

início seus postulados sobre a polifonia. Além disso, mostram-nos a diferença entre as 

polifonias defendidas por Bakhtin (1992) e Ducrot (1987), tomando como exemplo estudos 

sobre enunciação desenvolvidos por Bally (1989). Com isso, percebemos que as noções são 

diferentes, mas complementares, pois em certo momento da história da linguística da 

enunciação elas se aproximam. 
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Nesta seção, objetivamos apresentar as principais noções de polifonia defendidas por 

seus precursores, Bakhtin e Ducrot. Na próxima, focalizaremos as noções decorrentes dos 

postulados de Bakhtin (1992, 1997, 2011) e de Ducrot (1987). 

 

2.1.2 O Dialogismo 

 

De acordo com Brait (2006, p. 09-10), em um ensaio a respeito da análise e da teoria 

do discurso, que está no livro Bakhtin e outros conceitos-chave, “o conjunto de obras do 

Círculo de Bakhtin
4
 motivou o nascimento da dialógica do discurso”. 

 

 Os estudos do círculo privilegiaram a análise sobre diálogo/interação, sendo este 

concretizado no uso. Contudo, queremos ressaltar que o dialogismo apresentado por Bakhtin 

não se resume somente ao diálogo face a face. O autor propõe uma teoria de dialogização 

interna do discurso. Para ele, a comunicação não se limita somente à transmissão de 

mensagens, pois em cada enunciado que proferimos sempre aparecem duas vozes, a do eu e a 

do outro. 

Brait (2006, p. 12-13), ao se referir aos estudos de Bakhtin (1992) acerca das 

relações dialógicas, ressalta: 

 

As relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, 

não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua 

enquanto fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na 

comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa 

comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 

linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.) 

está impregnada de relações dialógicas. [...]. 

[...] Para se tornarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-semânticas 

devem, como já dissemos, materializar-se, ou seja, devem passar a outro 

campo da existência, devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado e 

ganhar autor,  criador de dado enunciado cuja posição ele expressa. 

 

Cremos, portanto, que o dialogismo defendido por Bakhtin vai além dos usos 

linguísticos, pois vê a interatividade e a situação de comunicação como determinantes ao 

estabelecimento de diálogos concretamente efetivados. Além das vozes – a do eu e a do outro 

                                                           
4
 O Círculo de Bakhtin refere-se a um grupo de estudiosos que passou a analisar o uso da linguagem como um 

constante processo de interação mediado pelo diálogo. 
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interno – que usamos para organizar nossos discursos, há as vozes dos interlocutores externos, 

com os quais interagimos nas situações comunicativas cotidianas. 

Bakhtin /Voloshinov (1992, p. 89) esclarece que “não há palavras neutras, pois todas 

as palavras estão carregadas e atravessadas pela alteridade (o outro)”. Ele ressalta que nossos 

discursos “se encontram determinados por uma resposta antecipada, já esperada”. “O outro” 

se faz presente até na organização da nossa voz, pois, ao falarmos, já prevemos o que nos será 

respondido pelo nosso interlocutor. 

Os estudos desenvolvidos por Bakhtin são importantes para a linguística de tal forma 

que outros pesquisadores, como, por exemplo, Authier-Revuz (1982) que desenvolve a noção 

de heterogeneidade mostrada e constitutiva. Para tanto, ela também se inspirou em Benveniste 

(1970), Lacan (1953, 1957) e Pêcheux (1975a, 1975b), formulando algumas diferenças 

concernentes ao dialogismo, à alteridade e à heterogeneidade.  

Para Flores e Teixeira (2012, p. 75), os estudos de Authier-Revuz (1982) consideram 

que “o dialogismo traz a ideia de que o discurso não se constrói a não ser pelo atravessamento 

de uma variedade de discursos, as palavras sendo já ‘habitadas’ por outras palavras e 

ressonâncias”.  

Essas heterogeneidades mostrada e constitutiva serão discutidas mais profundamente 

na seção seguinte, em que apresentaremos como se constituem. 

 

2.1.3 Heterogeneidades – mostrada e constitutiva 

 

Authier-Revuz (1990, p. 25) apresenta em suas pesquisas duas formas pelas quais ela 

explicaria a alteridade no discurso: a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade 

constitutiva. Ela ressalta que a heterogeneidade “mostrada” é  

 

linguisticamente descritível, pois apresenta formas gramaticais ou símbolos no 

interior do discurso/texto e estes certamente inscrevem o outro na linearidade ou 

homogeneidade do discurso. Para a autora, destacam-se na categoria de 

heterogeneidade marcada: o discurso direto, o discurso indireto, as aspas, as glosas, 

e qualquer marcador que insira no discurso uma explicação ou informação 

complementar que remeta a um interlocutor. 

 

  

De acordo estudos de Authier-Revuz (1990, p. 26), observamos que a 

heterogeneidade “constitutiva” não aparece marcada; é um princípio que fundamenta a 

própria natureza da linguagem, está em nós de forma intrínseca, pois, ao interagirmos, 
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fazemos uso da língua e, consequentemente, de outros discursos/vozes que compõem conosco 

a nossa própria voz.  

Authier-Revuz (1982, p. 127) nos mostra, ainda, “que não há discurso próprio ao 

inconsciente; é na fala normal que ele incide e insiste”. Nosso inconsciente é também ativo 

nos nossos falares, pois “o inconsciente se faz na materialidade da língua”, sendo, portanto, 

necessária a contribuição da psicanálise para interpretar as outras vozes que ecoam nos nossos 

discursos.  

É notória a contribuição dessa pesquisadora para os estudos da linguística, haja vista 

que ela postula novos olhares a respeito do dialogismo e da presença do outro em nossos 

discursos. Ela nos mostra que a linguística e a psicanálise ajudam na compreensão dos usos da 

língua, bem como no entendimento da presença “dos outros” em nossos discursos. 

 

2.1.4 Locutor ou Enunciador? – As diferentes perspectivas sobre o responsável pelo 

discurso  

 

Nossa pesquisa situa-se no campo da ATD, centrando-se na Responsabilidade 

Enunciativa. Entretanto, para que prossigamos com as nossas reflexões teóricas, faz-se 

necessária a explicação dessas noções, que são basilares e essenciais, tendo sua origem na 

linguística da enunciação.  

Para que compreendamos bem o escopo do conceito de Responsabilidade 

Enunciativa, é preciso, também, entendermos noções como a polifonia, o dialogismo, o ponto 

de vista, o locutor e o enunciador. Assim, nesta seção, abordaremos algumas perspectivas 

distintas sobre o locutor e o enunciador.  

No que concerne à noção de enunciador, encontramos algumas que se diferenciam, 

conforme mostram Flores et al. (2009, p. 108-110). Entre elas, identificamos referências a 

Ducrot (1987) em três momentos: no primeiro, ele propõe que o enunciador é o agente do ato 

de fala; no segundo, ele é a origem dos pontos de vista presentes no enunciado; e, no terceiro, 

ele é designado como a origem dos diferentes pontos de vista apresentados no enunciado, a 

partir da evocação de um princípio argumentativo. Para Culioli (1971), o enunciador é o 

parâmetro abstrato de origem das localizações instauradas pelo processo enunciativo e 

reconstituído ao término do trabalho de análise. 

As noções acerca de enunciador e locutor divergem, portanto, nos parágrafos que se 

seguem, nos quais expomos o que alguns desses estudiosos entendem sobre esse tópico: 
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Nessa perspectiva, Ducrot (1987, p. 142) revela:  

 

 
Chamo “enunciadores” às personagens que são apresentadas pelo enunciado como 

autores destes atos. Todo o paradoxo – que denomino conforme a expressão de 

Bakhtin, “polifonia” – prende-se ao fato de que os enunciadores não se confundem 

automaticamente com o locutor. 

 

Observa-se com essa afirmação a preocupação de separarmos as funções do 

enunciador e as do locutor, que passam a ser distintas das que antes eram propostas pelo 

autor. 

Ducrot (1987, p. 182) acentua a diferença entre locutor e enunciador, apresentando a 

seguinte definição: 

 

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 de primeira pessoa. Mesmo que não se leve em conta, no momento, o 

discurso relatado direto, ressaltar-se-á que o locutor, designado por eu, pode ser 

distinto do autor empírico do enunciado, de seu produtor – mesmo que as duas 

personagens coincidam habitualmente no discurso oral.  

 

O autor esclarece, com isso, que de acordo com a situação discursiva os papéis de 

locutor e enunciador podem aparecer de forma distinta, no momento da enunciação, pois, ao 

citar a fala de uma outra pessoa, caso utilize o discurso direto, podemos nos apropriar do eu 

sem que estejamos representando a nossa própria voz, e sim a de outrem. 

Por seu turno, Rabatel (2011, p. 3) explica o conceito de locutor, postulando que “o 

locutor não é apenas a instância de origem do discurso, é, sobretudo, aquele que se 

responsabiliza pelos conteúdos proposicionais que enriquecem seu discurso, ou que imputa 

pontos de vista a outras fontes, que são de um ponto de vista (PDV) que não foi proferido”. 

Apesar de as definições serem parecidas, temos em Rabatel (2011) um pequeno 

acréscimo referente à imputação. Esse fator faz com que ele se distancie um pouco dos 

estudos propostos por Ducrot (1987).  

Assim sendo, o próprio Rabatel (2011, p. 5) acrescenta no mesmo artigo outras 

definições sobre o locutor e sobre o enunciador. Vejamos: 

 

O locutor (L) é a primeira instância que produz materialmente os enunciados. É por 

isso que o conceito de locutor pode ser aproximado ao conceito de vozes. Ela é 
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proferida (ou escrita) por um locutor (ou escritor), dotada de uma materialidade, 

subordinada pela experiência sensorial. 

O enunciador (E) é a instância que se posiciona em relação aos objetos do discurso 

aos quais ele se refere, e ao fazer é que ele toma responsabilidade para si. O conceito 

de enunciador corresponde a uma posição (enunciativa) que adota o locutor, em seu 

discurso, visando os fatos, os conceitos, sob tal ou PDV por sua responsabilidade ou 

de outrem.  

 

Considerando os postulados de Rabatel (2011), temos um locutor que representa a 

instância que fala e um enunciador que se responsabiliza pelos enunciados e pelo ponto de 

vista no qual se posiciona o locutor, sendo atribuída ao enunciador também a 

Responsabilidade Enunciativa. 

Rabatel (2011) faz uma divisão entre os enunciadores e os locutores, podendo, 

portanto, serem primários (L1/E1) ou secundários (l2/e2). Porém, para se esclarecer se os 

enunciadores ou locutores são primários ou secundários, é preciso observar o momento da 

situação de comunicação, ou momento da enunciação. 

Apresentamos nesta seção algumas noções sobre enunciador e locutor que serão 

ampliadas na próxima, a qual abordará o ponto de vista proferido na situação enunciativa. 

 

2.1.5 Ponto de vista: noções básicas sobre PDV, PdV e pdv
5
 

 

Para expormos as noções de Ponto de vista, precisamos, inicialmente, saber a sua 

definição. Para tanto, começaremos nossas reflexões tomando por base alguns postulados de 

Rabatel (2005).  

Rabatel (2005, p. 57) explicita e responde o que é o PDV da seguinte maneira: 

 

O que é então um ponto de vista? O que há em comum entre uma opinião e um 

centro de perspectiva narrativa batizada de focalizações narrativas por Genette, 

rebatizada ponto de vista (doravante PDV) em uma ótica linguística? Nos dois 

casos, todo objeto de discurso é representado por uma fonte enunciativa conforme 

suas intenções pragmáticas.  

 

                                                           
5
 As diferenças das siglas referentes ao Ponto de Vista não se limitam apenas à escrita. Elas referem-se também 

às abordagens dadas por diferentes análises e estudos. O PdV grafado com letras maiúsculas e minúsculas advém 

dos estudos da Análise Textual dos Discursos, defendida por Jean-Michel Adam. Já o pdv escrito com letras 

minúsculas é estudado por Nolke e a ScaPoline (que se refere à Teoria Escandinava da Polifonia Linguística). O 

PDV escrito com letras maiúsculas, por fim, é defendido por Rabatel. 
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Entendemos, com isso, que os nossos PDV são pensados, organizados e proferidos 

oralmente ou na escrita de acordo com as nossas intenções discursivas, em situação concreta, 

pois, ao emitirmos algum PDV, levaremos em consideração os nossos interlocutores e a 

situação em que estamos inseridos. 

 O autor ainda acrescenta que o domínio dos principais mecanismos e ferramentas do 

PDV são indispensáveis para a leitura dos textos literários, não somente porque esses textos 

seriam solicitados para serem analisados como atividades de escrita, observando-se a 

prolongação, transposição ou imitação de um texto, mas também porque podem ser analisados 

no plano do léxico, da sintaxe e da organização textual, sendo também possível observar uma 

visão macro sintática, a partir da qual poderemos identificar também os planos de enunciação, 

coesão temporal e construções de canais referenciais. Ainda é possível, segundo o autor, 

vermos a versão retórica/pragmática, notando especificamente a organização do texto e 

observando que as escolhas gramaticais têm funções conforme a situação ou os objetivos 

visados. 

Rabatel (2003, p. 1) apresenta algumas reflexões conceituais sobre o PDV:  

 

Nomearemos de PDV tudo que na referenciação dos objetos (do discurso) revele, de 

um ponto de vista cognitivo, uma fonte enunciativa singular e denote, diretamente 

ou indiretamente, seus julgamentos sobre os referentes. 

Se os pontos de vista sobre os referentes são sensíveis às dimensões cognitivas 

axiológicas que emergem em relação à referenciação, então, não há nenhuma razão 

sobre o plano teórico para limitar a problemática do PDV [...]. Seria, portanto, mais 

satisfatório considerar que o PDV é uma forma geral da expressão da subjetividade 

de um sujeito que se exprime em relação à referenciação de um objeto do discurso 

que pode se adaptar tanto nos relatos das percepções, tanto nos relatos dos discursos, 

tanto nos relatos dos pensamentos.  

 

Dessa forma, podemos dizer que o PDV, para Rabatel (2003), refere-se direta ou 

indiretamente aos nossos posicionamentos, opiniões ou julgamentos que proferimos de 

maneira oral ou escrita sobre as coisas ou objetos aos quais nos referimos. Nessa perspectiva, 

faz-se necessário distinguirmos as fronteiras entre a enunciação, os responsáveis pelo PDV e 

o locutor, pois pode haver discordâncias entre essas instâncias. Entendemos, com isso, que 

todo enunciado pode apresentar um sujeito da enunciação, o qual pode se desdobrar em um 

enunciador, tendo neste enunciado o sujeito falante e o enunciatário (ou interlocutor) e entre 

eles o processo da interlocução. Dito isso, ressaltamos que da interlocução estabelecida são 

constituídos os textos, haja vista que o sujeito da enunciação ao falar/escrever deixa no seu 

discurso oral ou escrito as suas marcas subjetivas, ou os seus PDV.  
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Observando os estudos de Rabatel (2003) sobre o PDV, ainda encontramos entre os 

seus postulados que, na dimensão sintática, o PDV defendido por ele se assemelha ao discurso 

direto, indireto, indireto livre e direto livre da nossa gramática. 

 Dendale e Colthier (2003, p. 114), no artigo “Ponto de Vista e Evidencialidade”, 

apresentam as visões defendidas por Rabatel (estudos literários) e Ducrot (teoria da polifonia) 

sobre o PDV, defendendo que 

 

 

nos estudos literários, a noção de PDV aparece como um verdadeiro objeto de 

descrição, enquanto que nos estudos linguísticos polifônicos é sobretudo uma 

ferramenta de descrição e não um objeto de estudo propriamente dito. Assim, na 

literatura, pode-se dizer que se estuda o PDV, entendo por isso o tipo de focalização 

em determinada passagem. Na linguística polifônica, dificilmente é possível dizer 

que se estuda o PDV em tal ou tal enunciado; apresentamos sua existência e a 

utilizamos com o objetivo de demonstrar o caráter polifônico do enunciado. 

 

Desse modo, acentuam-se as divergências não apenas terminológicas, mas também 

semânticas e de diferença de objeto de estudo entre Rabatel (2011) e Ducrot (1987). 

 Dendale e Colthier (2003, p. 115), no mesmo artigo, ainda ponderam sobre as 

divergências entre as teorias e acrescentam: 

 

 

Quando se estuda o PDV ou a focalização na literatura, seja com uma visão 

linguística (como Rabatel) ou não, interessamo-nos de fato pelos mecanismos da 

gênese dos diferentes PDV que se seguem no texto. Tentamos determinar quais 

elementos linguísticos apontam de quem é o PDV (ou o saber) expresso – do 

narrador ou de um dos personagens? – e de qual tipo de visão ou de saber sempre se 

trata – interno ou externo, limitado ou extenso, objetivante ou subjetivante?  

A linguística polifônica (versão Ducrot) não tem como principal objetivo definir se 

um determinado segmento linguageiro é um pdv ou não, nem definir de quem é o 

pdv e/ou em virtude de que é um pdv. Observamos isso de modo contrário, como já 

vimos, que o princípio metodológico ou epistemológico de fundo, de plano de 

fundo, que todo conteúdo semântico, do momento em que é enunciado, é ipso facto 

um pdv, tem ipso facto esse estatuto epistemológico, pois ele é, quase por definição, 

a expressão de um posicionamento. Tem-se a necessidade, então, de buscar marcas 

linguísticas que fixam a característica de pdv de uma unidade.  

 

O que se pode depreender das duas visões sobre o PDV é que os estudos literários 

têm uma preocupação maior em saber de quem é o PDV, enquanto que, nos estudos 

linguísticos como objeto de estudo, procuramos as marcas linguísticas que permitem 

encontrarmos os responsáveis pelo PDV. A ScaPoLine, por exemplo, que considera que em 
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cada enunciado há pelo menos um pdv, estuda essa última perspectiva. Os estudiosos da 

teoria do ponto de vista com base nos estudos da polifonia defendem que existem quatro tipos 

de pdv, quais sejam: simples, complexos, hierarquizados ou relacionais. Nolke, Flottum e 

Norén (2004, p. 32) apresentam as noções principais sobre os tipos de pdv por eles citados, 

ressaltando que, para distinguirmos os pdv simples dos complexos, precisamos de dois 

critérios, a saber: para a ScaPoline, os pontos de vista “simples” são constituídos de um 

conteúdo semântico e de um julgamento baseado em um assunto/conteúdo. Já nos pdv 

complexos observamos a inclusão de outras vozes, de outros pdv. Sendo o pdv complexo 

composto de outros pdv simples, temos uma divisão em dois grupos gerados a partir do pdv 

complexo, que são: o pdv hierárquico e o pdv relacional. Nos pdv hierárquicos, paira uma 

estruturação hierárquica de pdv que permite a inclusão de julgamentos exteriores sobre o que 

foi dito antes. Para os pdv relacionais, recai a missão de ligar pdv simples ou complexos, 

relacionando-os num eixo sintagmático. Esses pdv relacionais são encontrados normalmente 

em textos em que são usados conectores. 

Por fim, ressaltadas as noções sobre o PDV, passaremos a tratar da Responsabilidade 

Enunciativa, que se refere às vozes dos textos e aos seus pontos de vista, assumidos ou não. 

 

 2.1.6 Responsabilidade Enunciativa: assumir ou não assumir o discurso/texto? 

 

“Toda enunciação supõe Responsabilidade Enunciativa 

do enunciado por um enunciador”, em outras palavras, 

a enunciação é indissociável da responsabilidade. 

Assim, a responsabilidade Enunciativa é posta como 

uma condição necessária para a enunciação 

(CULIOLI, 1971, p. 4031). 

 

 

 

Culioli (1971) é considerado um dos primeiros pesquisadores da linguística a se 

dedicar ao estudo da Responsabilidade Enunciativa, sendo que, após os seus trabalhos, 

tivemos outros que deram continuidade ao que ele vinha estudando, dentre eles, destacamos 

Rabatel (2011) e Adam (2011). 

Adam (2011), baseando-se em estudos sobre linguística textual (LT), propõe que o 

texto pode ser analisado de uma maneira mais ampla. Para tanto, divide o quadro que põe o 

texto em níveis levando em conta o cotexto e contexto. Nessa direção, o autor propõe uma 
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síntese do que vem a ser a Análise Textual dos Discursos (ATD), conforme o Esquema 1, 

abaixo: 

Esquema 1 – Níveis da Análise do Texto e Discursos 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 

Nossa investigação se situa no nível 7, que compreende a responsabilidade 

enunciativa e a coesão polifônica. Nesse nível, analisamos o PdV (ponto de vista) do 

enunciador, observando a inclusão de vozes no enunciado, ou seja, a polifonia. 

Adam (2011) se ancora em oito categorias de análise para a RE, que se referem às 

marcas linguísticas que estão presentes nos textos e que norteiam a proposta de análise dos 

textos/discursos. Para o autor, essas oito categorias com marcas linguísticas que se 

materializam nos textos/discursos podem indicar a assunção ou não da RE. Vejamos o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 – Categorias de Análise propostas por Adam (2011) sistematizadas por 

Passeggi et al. (2010) 

Ordem Categorias Marcas Linguísticas 

1 Índices de pessoas Meu, teu/ vosso, seu 

2 Dêiticos Espaciais e 

Temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 
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Alguns determinantes (minha chegada) 

3 Tempos verbais Oposição presente x futuro do pretérito 

Oposição presente x pretérito imperfeito e perfeito 

4 Modalidades Modalidades sintático-semânticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Ficcional e  

(4) Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas (dever, ser preciso) 

Modalidades Subjetivas (querer, pensar, esperar) 

Modalidades Intersubjetivas (imperativo, pergunta, dever, 

[tu/vós] poder) 

Verbos e Advérbios de opinião (crer, saber, duvidar, 

ignorar, convir, declarar que, talvez, sem dúvida, 

certamente, provavelmente, ...) 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos  

5 Diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso direto 

Discurso direto livre 

Discurso indireto 

Discurso narrativizado 

Discurso indireto livre 

6 Indicações de quadros 

mediadores 

Marcadores como segundo, de acordo com, 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) X, nós 

pensamos (ou dizemos) que Y etc. 

7 Fenômenos de 

modalização 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se 
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Fonte: Passeggi et al. (2010, p. 300-301). 

 

Ao lermos sobre a Responsabilidade Enunciativa, percebemos que tanto o termo 

quanto a teoria não são totalmente consensuais entre seus estudiosos, haja vista que ainda há 

algumas divergências
6
 entre os teóricos que a estudam e estas referem-se tanto às 

nomenclaturas utilizadas por seus estudiosos, quanto aos estudos por eles defendidos 

referentes aos responsáveis pelos enunciados. 

O que seria então a RE? De acordo com Passeggi et al. (2010, p. 299), “a 

responsabilidade enunciativa é uma das dimensões constitutivas da proposição-enunciado, 

juntamente com a representação discursiva e o valor ilocucionário”. A esse respeito, Adam 

(2011) apresenta o seguinte esquema, que relaciona as três dimensões da proposição-

enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 As divergências às quais nos referimos ocorrem principalmente com a indicação do responsável pelo discurso, 

haja vista que para alguns autores é o locutor, para outros é o enunciador e há casos em que enunciador e locutor 

não são vistos separadamente dentro do discurso/enunciação. 

autonímica diz, para empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim 

dizer, melhor dizendo, não 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) 

8 Indicações de um 

suporte de percepções e 

de pensamentos 

relatados 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento 

representado). 



32 
 

Esquema 2 – As dimensões do enunciado
7
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adam (2011, p. 111). 

 

 

A partir do esquema proposto por Adam, e ainda tratando de conceituar o que é a 

RE, Passeggi et al. (2010, p. 299) nos dizem que a responsabilidade enunciativa ou ponto de 

vista (PdV) consiste na assunção, por determinadas entidades ou instâncias do conteúdo, do 

que é enunciado ou na atribuição de alguns enunciados ou PdV a certas instâncias. Adam 

(2011, p. 110) aponta que a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar 

conta do desdobramento polifônico. Esse estudioso não concebe que haja separação entre 

responsabilidade enunciativa e PdV, pois reconhece que esses mecanismos estão situados no 

âmbito da polifonia. Nisso, vemos que em nossos textos/discursos há o uso de outras vozes 

que conosco formam o PdV.  

Para a ScaPoLine, que estuda a Teoria Escandinava da Polifonia Linguística, 

“assumir a responsabilidade enunciativa é ser fonte do enunciado, é estar na origem” 

(NOLKE et al., 2004, p. 31). O grupo formado por, Flottum e Norén define o ponto de vista 

(pdv) como entidades semânticas compostas por uma fonte, um julgamento e um conteúdo, de 

                                                           
7
 Para a organização desta pesquisa, adotamos a numeração deste esquema como sendo o Esquema 2, de acordo 

com a ordem em que aparecem. Entretanto, ele é parte integrante dos estudos de Adam (2011) e, no livro em que 

foi publicado, ele surge como Esquema 10. Enquanto que no livro publicado aqui no Brasil refere-se ao esquema 

11. 

 

As três dimensões da proposição-enunciado 

Responsabilidade Enunciativa 

Ponto de Vista (PdV) 

 B

 A  C

Representação Discursiva (Rd) 
Conteúdo referencial ou 
proposicional 

Valor ilucionário  
resultante 

das  potencialidades   
Argumentativas dos  
enunciados [Or-Arg.] 

Ligação com um 

cotexto anterior 
(dito ou 
implicitado) 

Ligação com um 

cotexto posterior 
(dito ou 
implicitado) 
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acordo com Passeggi et al. (2010, p. 153). Eles elaboraram o seguinte esquema para 

demonstrar os pdv: “[x] JULGA (p), onde [x] simboliza a fonte, JULGA o julgamento e (p) o 

conteúdo” (NOLKE  et al., 2004, p. 31). 

 Rabatel (2008, p. 21) define o ponto de vista conforme vemos na citação abaixo: 

 

 

O PDV se define a partir de meios linguísticos através dos quais um sujeito visa um 

objeto, em todos os sentidos do verbo visar, seja esse singular ou coletivo. Quanto 

ao objeto, ele pode corresponder a um objeto concreto, mas também a um 

personagem, a uma situação, a uma noção ou a um acontecimento, uma vez que em 

todos os casos se trata de um objeto do discurso. O sujeito, responsável pela 

referenciação do objeto exprime seu PDV tanto diretamente, por comentários 

explícitos, como indiretamente, pela referenciação, ou seja, através de seleção, 

combinação, atualização do material linguístico.  

 

Passeggi et al. (2010, p. 306) ainda ressaltam que “essa definição de PDV leva em 

consideração três elementos: (1) o sujeito que a fonte; (2) o objeto e (3) a referenciação”. Com 

isso, a definição feita por Rabetel se alinha com as definições propostas por Adam (2011) e 

Nolke, Flottum e Norén (2004), por também considerarem a polifonia.  

Quando estudamos a RE através dos postulados de Adam (2011), vemos que a 

assunção da responsabilidade pode ser marcada, principalmente, pela presença da primeira 

pessoa do singular ou do plural (mesmo que no plural isso ocorra com menor força 

enunciativa). Para a não assunção da RE, Adam (2011) nos apresenta dois tipos de PdVs: (1) 

PdV anônimo da opinião comum, que é introduzido por verbos discendi, e (2) quadro 

mediador (mediação epistêmica e mediação perceptiva – percepção). Ademais, há outras 

modalidades que também podem caracterizar ou não a RE, como, por exemplo, as referentes 

aos verbos e advérbios opinativos. 

Entre as oito categorias por ele elencadas como marcadoras de RE, há as categorias 5 

e 6, nas quais aparecem o PdV anônimo, que se caracteriza por um distanciamento do 

locutor/narrador desse PdV. Nesse caso, o PdV é assumido por outras instâncias enunciativas, 

tais como: 3ª pessoa do singular ou plural, verbo na 3ª pessoa com a partícula “-se” ou com 

marcadores como (segundo, de acordo com, para), dentre outras marcações para a não 

assunção. 

Levando em conta o que nos disse Adam (2011) sobre as marcas linguísticas do PdV, 

vejamos como Marcuschi (1991, p. 76) se refere às formas linguísticas de relatarmos 

opiniões: 
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Quanto às formas linguísticas de relatar as opiniões, as mais frequentes são: a) 

mediante um verbo – nessa modalidade a opinião é introduzida com algum verbo 

que antecipa o caráter geral da opinião relatada. Entre esses verbos estão: declarar, 

confirmar, elogiar, dizer, frisar, indagar, reiterar, advertir, acusar, pedir, sugerir, 

defender, atacar, contar, considerar, enfatizar, lembrar, acreditar, concordar, etc. b) 

mediante uma nominalização – ao lado do uso de verbos como os apontados em 

(a) encontramos a nominalização de verbos. É um processo mais incisivo, mas pode 

subtender o conhecimento da opinião. Nem todos os verbos podem ser 

nominalizados. Os mais frequentes são: declaração, informação, elogio, 

confirmação, denúncia e crítica entre outros. c) mediante construções adverbiais 

aparentemente neutras – esta modalidade introduz o discurso literalmente ou 

parafraseado. As expressões mais frequentes aqui são: “segundo fulano”, “na 

opinião de”... “para fulano”, “a seu ver”, “de acordo com”... etc. Estas formas 

deixam as opiniões por conta de quem as emite. Assumem a posição de devolver a 

responsabilidade do dito ao próprio autor da opinião como no caso de (b) com a 

nominalização. Trata-se de um recurso muito delicado ao referir a opinião 

parafraseadamente, pois o redator pode parafrasear a opinião de alguém e apresentá-

la como literalmente dada. 

 

Entendemos, através dos postulados de Adam (2011) e, posteriormente, dos de 

Marcuschi (1991), que o texto nos oferece pistas sobre os seus enunciadores, seus pontos de 

vista e opiniões, sendo que essas “pistas” aparecem marcadas através de formas linguísticas 

que podem ser encontradas e nos servir de elementos analíticos sobre as vozes e sobre os 

responsáveis pela composição dos discursos. 

Rabatel (2011, p. 2) classificou como uma das suas categorias de análise a 

modalidade apreciativa, que pode atribuir sentido de valor ou apreciação ao que é enunciado. 

Sobre isso, ele pondera que 

 

[...] podemos considerar que o PDV pode exprimir opiniões ou julgamentos de 

valor, sem que esse julgamento pareça subjetivo e independente da presença dos 

marcadores tradicionais da argumentação, pois a escolha de uma denominação, 

desde o quadro da predicação, basta para orientar o enunciado de um sentido 

determinado.  

 

Sobre o que nos apresenta Rabatel, entendemos que nossas escolhas, ao enunciarmos 

algo, expressam, além da nossa opinião, a nossa voz, o nosso julgamento, que pode ser 

positivo ou negativo, marcado ou não, numa dada situação de comunicação. 

Neves (2012, p. 88-90), ao se referir à modalidade apreciativa, ressalta que “de modo 

geral, modalidade apreciativa se refere à atribuição, por parte do enunciador, de um juízo de 

valor em relação ao estado de coisas expresso pela relação predicativa”. A autora ainda 
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acrescenta que os enunciados com valor modal apreciativo podem ser lexicalmente marcados 

através de formas com categorias morfossintáticas (substantivo, adjetivo, advérbio) ou em 

predicado factivo (normalmente apresentado através de expressões como: é justo, é incrível, é 

natural, é público e notório). 

A seguir, apresentaremos outra importante categoria para se compreender o 

distanciamento ou a não assunção da RE. 

 

 

2.1.7 O mediativo: as marcas de não assunção de RE  

 

 

Na categoria do mediativo, o enunciador não assume 

nenhuma garantia pelos conteúdos reportados 

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 6-7). 

 

Na seção anterior, ao falarmos dos postulados de Adam (2011), vimos que o 

enunciador pode não assumir os discursos e que, para tanto, há marcas linguísticas que 

assinalam essa não assunção. Nesse sentido, evocamos Guentchéva (1994), quando trata do 

quadro mediativo. 

Rodrigues (2010, p. 142), baseando-se nos estudos de Guentchéva (1994), nos diz 

que o enunciado em que o enunciador não assume a responsabilidade pelo que enuncia “não 

se constitui, pois em uma afirmação do discurso citante, já que não se compromete com 

afirmações referenciais, nem de verdadeiro, nem de falso”. Assim sendo, percebe-se que, 

quando não há compromisso com o que é enunciado, ocorre um distanciamento dos fatos que 

estão sendo ditos/escritos. É o que vemos, por exemplo, quando usamos marcadores 

linguísticos que imputam a responsabilidade a outras vozes. Nos postulados de Adam (2011) 

vistos na seção anterior, podemos observar alguns desses marcadores, que também podem ser 

vistos no quadro das categorias de análise por ele proposto e sistematizado por Passeggi et al. 

(2010) nas seções 5 e 6.  

Guentchéva (1994, p. 9) afirma que a categoria do mediativo (MED) é organizada 

em torno de três valores: fatos relatados (quando se trata de fatos dos quais se toma 

conhecimento a partir do discurso de outrem, incluindo-se aqui os rumores, o disse-me-disse e 

os conhecimento advindos da tradição: lendas, mitos, narrativas históricas etc.), fatos 
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inferidos (aqueles inferidos pelo sujeito enunciador) e fatos de surpresa (cuja constatação 

imprevista é motivo de surpresa para o sujeito enunciador).  

Neves (2012, p. 91), inspirando-se em Guentchéva (1994) sobre o mediativo, postula 

que, “no caso do mediativo, a fonte enunciativa não é o sujeito enunciador, e sim o sujeito 

mediatizado, alguém a quem ele recorre, para se distanciar totalmente do conhecimento a ser 

veiculado”. Não há responsabilidade por parte do enunciador pelo que é enunciado, ele atribui 

a outro essa responsabilidade. 

Neves (2013, p. 1455-1456) cita sete estratégias de distanciamento ou 

desresponsabilização: a) apresentação de fatos inferidos; b) impessoalização; c) 

interrogação; d) verbo de opinião; e) construção de plano fictício; f) questão retórica; g) 

atribuição direta a outra fonte enunciativa por dois motivos (pelo recurso das aspas ou 

pela menção clara da fonte enunciativa). Percebemos que os postulados que ela nos 

apresenta têm nomenclaturas diferentes, mas se referem a ideias vistas nos autores 

anteriormente apresentados. 

Ao caracterizarmos o mediativo, encerramos este capítulo, que apresentou o aporte 

teórico que norteia a RE, objeto da nossa pesquisa. As considerações teóricas que vimos se 

referiram as temáticas da polifonia e dialogismo, as heterogeneidades, as noções de locutor e 

enunciador, as diferentes perspectivas relacionadas ao ponto de vista, a responsabilidade 

enunciativa, a assunção e não assunção da RE e ao mediativo. 
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3 O QUE SÃO OS GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS E PARA QUE ELES 

SERVEM? 

 

Produzir um texto é uma atividade complexa e 

pressupõe um sujeito não apenas atento às exigências, 

às necessidades e aos propósitos requeridos por seu 

contexto sócio-histórico e cultural, mas também capaz 

de realizar diversas ações e projeções de natureza 

textual, discursiva e cognitiva, antes e no decorrer da 

elaboração textual (MARCUSCHI, 2010, p. 65).  

 

Neste capítulo, apresentaremos algumas definições sobre os gêneros discursivo-

textuais e enfatizaremos sua relevância para os estudos linguísticos, bem como para nossa 

vivência cotidiana, afinal, os gêneros textuais que conhecemos hoje, em muitos casos, foram 

derivados da comunicação oral e por isso somos capazes de reconhecer alguns deles mesmo 

que não tenhamos estudado suas características. Além disso, o uso dos gêneros há muito 

tempo tornou-se essencial à nossa comunicação oral e escrita.  

Sobre a relevância dos gêneros discursivos/textuais, Koch (2011, p. 101) nos 

apresenta o seguinte comentário: 

 

 

No processo de leitura e construção de sentido dos textos, levamos em conta que a 

escrita/fala baseiam-se em formas padrão e relativamente estáveis de estruturação e 

é por essa razão que, cotidianamente, em nossas atividades comunicativas, são 

incontáveis as vezes em que não somente lemos textos diversos, como também 

produzimos ou ouvimos enunciados, tais como: “escrevi uma carta”, “recebi um e-

mail”, “achei o anúncio interessante”, “o artigo apresenta argumentos 

consistentes”, “Fiz o resumo do livro”, “a poesia é de um autor desconhecido” 

(KOCH, 2011, p. 101). 

 

Na comunicação diária, o ser humano interage por meio de inúmeros gêneros 

textuais, os quais correspondem às mais variadas situações de comunicação que vivenciamos 

cotidianamente. Entretanto, nem sempre fomos privilegiados com gêneros textuais como 

vemos e usamos hoje, mais organizados, separados em tipologias ou pela necessidade do uso. 

Isso ocorreu porque os gêneros mudam ao longo do tempo, sendo aperfeiçoados, modificados 

ou inseridos em novos campos de comunicação ou até extintos. Numa perspectiva 

panorâmica, Marcuschi (2010, p. 20) nos mostra brevemente um histórico dos estudos dos 

gêneros, ressaltando que 
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[...] uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, numa 

primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um conjunto 

limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética, por volta do século VII a. 

C, multiplicaram-se os gêneros, surgindo os típicos de escrita. Numa terceira fase, a 

partir do século XV, os gêneros expandem-se com o florescimento da cultura 

impressa para, na fase intermediária de industrialização iniciada no século XVIII, 

dar início a uma grande ampliação [...] Hoje [...] presenciamos uma explosão de 

novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita.  

 

De acordo com as palavras de Marcuschi (2010), observamos que os gêneros textuais 

acompanharam as grandes mudanças sociais e as vivências dos usuários da língua, isto é, 

ampliaram-se, cumprindo as demandas de comunicação humana, oral ou escrita.  

Dando continuidade a este capítulo, apresentaremos algumas definições de gêneros 

discursivos/textuais propostas por vários autores. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS  

 

 

O estudo dos gêneros textuais não é novo, e no 

ocidente, já tem pelo menos vinte e cinco séculos, 

se considerarmos que sua observação sistemática 

iniciou-se em Platão. O que hoje se tem é uma 

nova visão do mesmo tema. Seria gritante 

ingenuidade histórica imaginar que foi nos últimos 

decênios do século XX que se descobriu e iniciou o 

estudo dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008, 

p. 147).  

 

 

Vale destacar, inicialmente, que a escolha dessa epígrafe para iniciamos as nossas 

reflexões sobre os gêneros discursivos/textuais se deu uma vez que ela nos evoca o início dos 

estudos referentes aos gêneros. 

Bakhtin (2011) é tido como o principal precursor dos estudos sobre gêneros, 

concebendo-os como gêneros discursivos, a partir de uma série de reflexões de ordem 

sociológica e filosófica sobre a língua e seus usos. Brait (2009, p. 174), em seus trabalhos de 

divulgação das ideias bakhtinianas, entende que “o caráter constitutivo do projeto enunciativo 

revela que o centro da formação e do uso de gêneros é a realidade em que surgem os 

enunciados concretos, o intercâmbio social”. Dessa forma, podemos afirmar que a 
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comunicação é motivada pelos gêneros, os quais facilitam as escolhas ou adequações que 

fazemos ao nos comunicarmos.  

De acordo com Marcuschi (2008, p. 147), a noção de gênero vem desde a tradição 

aristotélica, passando por várias etapas até o século XX:  

 

 

A expressão “gênero” esteve, na tradição ocidental, especialmente ligada aos 

gêneros literários, cuja análise se inicia com Platão para se firmar com Aristóteles, 

passando por Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, o Renascimento e a 

Modernidade, até os primórdios do século XX. Atualmente, a noção de gênero já 

não mais se vincula apenas à literatura, como bem lembra Swales (1990, p. 33) ao 

dizer que “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de 

discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”. 

 

Durante as nossas leituras, vimos que Aristóteles foi o responsável por criar uma 

teoria mais sistemática a respeito dos gêneros e da natureza do discurso. Nesse sentido, 

Marcuschi (2008, p. 147) apresenta o pensamento de Aristóteles explicitando que há três 

elementos compondo o discurso: a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se fala; c) aquele a 

quem se fala. Tais elementos configuram o que Branca-Rosoff (1999) chama de modelo 

platônico do discurso, que se baseia na expressão, recepção e mimese, sendo estes os pilares 

dos primeiros modelos de análise discursiva.  

A nosso ver, é por essa razão que se considera que as primeiras tipologias genéricas 

(as que remontam à época Aristotélica) se assentam num sistema de classificação fechado: de 

um lado, encontram-se os gêneros oratórios, engendrados nas práticas institucionais das 

cidades, demandando diversas e específicas estratégias argumentativas, de outro, a poética, 

com a lírica, o dramático e o épico, formando um sistema fechado de classificação, 

desconsiderando quaisquer desvios do modelo calcado na tradição. Tal concepção perdurou 

até meados do século XVIII. É relevante ressaltar que, no início, os estudos sobre os gêneros 

levavam em consideração o autor, o conteúdo e o ouvinte/leitor, mas ainda não víamos o 

processo de interação e a situação de comunicação que promoveram a construção dos 

gêneros.  

Ao longo dos séculos seguintes, progressivamente, emergiu uma concepção de 

gênero que não se imobilizava em categorias fixas numa tipologia imutável, ao contrário, era 

um objeto que evoluía e acompanhava as mudanças que caracterizam a língua no âmbito das 

interações sociais. Já no século XX, Bakhtin introduziu novos conceitos a respeito dos 

gêneros discursivos, observando e ressaltando outros aspectos que ainda não haviam sido 
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debatidos. No célebre ensaio “Os gêneros do Discurso”, entre os anos de 1951 e 1953, que faz 

parte do Livro Estética da Criação Verbal, o autor estabelece um de seus principais 

postulados e, nessa perspectiva, ancora sua definição de gêneros: os enunciados resultam das 

atividades humanas em diversas esferas, refletindo as especificidades dessas áreas por meio 

do conteúdo, do estilo e da construção composicional. O autor ressalta:  

 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado 

reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só 

por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 

recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e 

sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 

temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo 

do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, 

mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p. 

279)
8
. 

 

Assim, podemos verificar que tivemos mudanças entre os estudos iniciais sobre os 

gêneros até mesmo nos que nos são propostos por Bakhtin (2011), pois a partir de suas 

pesquisas percebemos questões de interação e de estruturação do texto.  Em suas ideias 

ressaltam-se, ainda, que são as relações de interação que determinam, de certa forma, os 

gêneros, “uma vez que a relação enunciativa é a base da escolha genérica, de onde se incluem 

estilo, tema e conteúdo. Em outras palavras, em nossas interações”. Temos sempre em mente 

um interlocutor, um destinatário, real ou não, e isso também determina a escolha do gênero, 

os arranjos lexicais e sintáticos, os procedimentos composicionais, bem como o estilo. Com 

isso podemos pensar que a situação comunicativa é a principal motivadora das escolhas que 

fazemos para nossas conversas e para usos escritos da língua, através dos gêneros. 

Observamos que a definição de gênero apresentada por Bakhtin (2011) amplia as 

possibilidades de criação dos textos, do uso e da análise desses textos. O autor nos propõe a 

divisão dos gêneros em primários (diálogo, carta, situações de interação face a face), 

                                                           
8
 Bakhtin é considerado um dos precursores das pesquisas referentes aos gêneros discursivos/textuais e seus 

estudos no livro Estética de Criação Verbal, mais precisamente no capítulo “Os gêneros do discurso”, ao longo 

dos anos, foram traduzidos diversificadas vezes. Em nossas referências, apresentamos uma versão mais recente 

dessa obra, publicada em 2011. 
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constituídos em situações cotidianas, e secundários, que se referem a situações mais formais e 

complexas do uso da língua e dos textos, tais como artigos científicos, relatórios etc.; estes 

transmutam os gêneros primários, por serem mais elaborados e seguirem modelos 

composicionais definidos.  

Aqui no Brasil, as pesquisas sobre os gêneros são inicial e basicamente inspiradas 

pelos estudos bakhtinianos, já que muitos de nossos autores nos apresentam releituras e 

análises dos estudos feitos por ele, o que nos favorece o entendimento e a divulgação dos 

estudos. Apresentaremos as definições de gêneros textuais através de alguns pesquisadores 

brasileiros, bem como de alguns dos pesquisadores estrangeiros, filiados a diversas tradições 

no estudo de gêneros.  

Para mostrarmos as definições de gêneros discursivos/textuais, também sob outras 

perspectivas, trazemos a concepção de Bazerman (2007, p. 162), que nos expõe o pensamento 

de Bakhtin/Voloshinov (1992) e nos diz que, para eles, “os enunciados são fundamentalmente 

fenômenos históricos. Os gêneros de discurso então são gêneros da enunciação dialógica”. 

Assim, cremos que os gêneros nascem do uso da comunicação, sendo utilizados nas situações 

comunicacionais e interativas por meio da palavra. 

 Bazerman (2011, p. 60) continuou seus estudos sobre os gêneros ressaltando sua 

função social e expondo outra definição: “gênero, então, não é simplesmente uma categoria 

linguística definida pelo arranjo estruturado de traços textuais. Gênero é uma categoria 

sociopsicológica que usamos para reconhecer e construir ações tipificadas dentro de situações 

tipificadas. É uma maneira de criar ordem num mundo simbólico sempre fluido”. Para esse 

autor, adequamos nossos textos/discursos aos ambientes e às pessoas com os quais 

interagimos. 

Bazerman (2011, p. 23) nos apresenta, em outro momento, uma definição diferente 

de gêneros. Nesta, vemos que este, inserido na tradição da Nova Retórica (ou escola Norte-

Americana) ao longo dos anos, vai refinando suas considerações acerca dos gêneros para 

propor, finalmente, que 

 

 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São 

frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde 

o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as 

comunicações através das quais interagimos. Gêneros são lugares familiares para 

onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e 

são os modelos que utilizamos para explorar o não familiar (BAZERMAN, 2011, p. 

23). 
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Nos dizeres de Bazermam (2011), traduzido por Hoffnagel e Dionísio, os gêneros 

são os motivadores das escolhas textuais e comunicacionais que fazemos. Eles são incluídos 

em nossas vivências e são ativados/usados de acordo com as nossas necessidades. 

Koch e Elias (2010, p. 55), baseando-se também nos estudos de Bakhtin, relatam: 

 

Todas as nossas produções, quer orais, quer escritas, se baseiam em formas-padrão 

relativamente estáveis de estruturação de um todo que denominamos de gêneros. 

Longe de serem naturais ou resultado da ação de um indivíduo, essas práticas 

comunicativas são modeladas/remodeladas em processos interacionais dos quais 

participam os sujeitos de uma determinada cultura. 

 

De acordo com as autoras, os gêneros estão inseridos em nossas vivências e podem 

ser modificados, aprimorados ou até extintos através dos processos interacionais ao longo do 

tempo. 

Schneuwly e Dolz (2010, p. 64) ressaltam que os gêneros textuais, por seu caráter 

genérico, são termos de referência intermediários para a aprendizagem. Do ponto de vista do 

uso e da aprendizagem, o gênero pode, assim, ser considerado um megainstrumento que 

fornece um suporte para a atividade nas situações de comunicação e uma referência para os 

aprendizes, ou seja, é importante que tenhamos conhecimento dos gêneros, pois eles nos 

favorecem uma melhoria na convivência social e comunicacional. 

Até agora, dedicamo-nos a delinear algumas definições de gêneros e o fizemos a 

partir dos estudos de Bakhtin e alguns outros estudiosos no Brasil e fora, contudo, é 

importante ressaltar que os estudos bakhtinianos se referiam a uma abordagem mais 

discursiva, estruturada na interação. Posteriores estudos surgiram após os de Bakhtin, 

apresentando-nos visões um pouco mais amplas. Entre eles, selecionamos os estudos de 

Bazerman (2006), que sugere uma visão mais social dos gêneros, oportunizando a observação 

do seu uso efetivo dos gêneros na sociedade, escolas, universidades, empresas etc. Destacam-

se também os estudos de Swales, filiado à tradição britânica (English for Special Purposes, 

ESP; ou, ainda, English for Academic Purposes, EAP), cuja proposta é mais centrada em 

aspectos linguísticos e formais do que nas questões sociais em que os gêneros são 

engendrados. Atualmente, os estudos sobre os gêneros, além de incorporarem as perspectivas 

anteriores, incluem uma visão dos elementos linguísticos e textuais que os compõem, ou seja, 

através de Jean-Michel Adam e Luiz Antônio Marcuschi, não mais analisamos o texto 
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isoladamente. Esses autores têm uma visão mais ampla e textual dos gêneros e nos sugerem 

que devemos considerar o discurso, o gênero e o texto (com o seu contexto), observando 

inclusive as condições de produção que envolvem a sua construção, ampliando assim o leque 

de possibilidades de estudos com os gêneros textuais. 

Vários são os grupos de estudo sobre os gêneros no mundo inteiro, contudo, 

gostaríamos de destacar os autores que compõem a Escola de Genebra: Schneuwly (1988, 

2010), Bronkart (1985), Dolz (2004), Pasquier (1996), por seus estudos e contribuições 

constantes sobre os gêneros textuais.  

Schneuwly (1994 apud KOCH, 2009, p. 164) nos diz que “na concepção de gênero, 

estão contemplados os elementos centrais caracterizadores de toda a atividade humana: o 

sujeito, a ação e o instrumento”. Ele ainda nos assegura 

 

[...] que o gênero pode ser considerado uma ferramenta, na medida em que os 

sujeitos – enunciadores – agem discursivamente numa situação definida – ação – por 

uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico – o gênero. A 

escolha do gênero se dá em função dos parâmetros da situação que guiam a ação e 

estabelecem a relação meio-fim, que é a estrutura básica de uma atividade mediada. 

 

Sob essa perspectiva, podemos crer que, mais uma vez, de acordo com este e outros 

autores, o gênero é definido e usado mediante a comunicação momentânea. 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 85), “o gênero é uma escolha que leva consigo 

uma série de consequências formais e funcionais”. Essa afirmação nos remete às situações 

cotidianas que vivenciamos, pois são nelas que utilizamos a linguagem verbal e, 

consequentemente, os variados gêneros textuais/discursivos. 

 Marcuschi (2010, p. 23-24) nos mostra que alguns autores que se dedicam a estudar 

os gêneros, dentre eles: Biber (1988), Swales (1990), Adam (1990) e Bronckart (1999), 

elaboraram seus estudos dividindo-os em três grupos: tipos textuais (para designar uma 

espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, 

abrangendo as categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição e 

injunção); gêneros textuais (para nos referirmos aos textos materializados que encontramos 

em nossa vida diária. Apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Enquanto os tipos textuais são 

limitados, os gêneros são inúmeros e seriam: horóscopo, receita culinária, telefonema, carta, 

resenha e assim por diante); e domínio discursivo, para designar uma esfera ou instância de 

produção discursiva ou atividade humana (seriam os domínios dos discursos jurídico, 



44 
 

jornalístico, religioso, político etc. Em cada um desses domínios, predominam muitas vezes 

gêneros textuais próprios e/ou institucionalizados, como no caso da petição, que é um gênero 

próprio do domínio discursivo jurídico). 

Reforçando o que dissemos, Motta-Roth (2011, p. 153) expõe que algumas das atuais 

discussões sobre os gêneros enfatizam a relação estreita entre contexto e texto, dizendo-nos 

que são atividades culturalmente pertinentes e que são mediadas pela linguagem e, sob essa 

perspectiva, os elementos do texto resultam de determinada interação social.  

Nesse segmento do capítulo, apresentamos algumas definições sobre o que seriam os 

gêneros textuais, procurando uma síntese desde a utilização do termo pelos filósofos há 

muitos séculos até seu uso por pesquisadores atuais. As definições apresentadas ora se 

aproximam, ora divergem, em alguns aspectos, mas podem ser consideradas, na nossa 

opinião, complementares, pois mesmo as que divergem contribuem para reflexões e mudanças 

essenciais que só melhoram os usos dos gêneros textuais/discursivos. 

No segmento que iniciaremos a seguir, privilegiaremos as reflexões sobre os gêneros 

textuais no nosso dia a dia e na escola, observando como passaram à esfera escolar, como se 

deram os seus estudos nesse âmbito e como isso contribuiu para a compreensão sobre os usos 

sociais da linguagem e dos próprios gêneros. 

 

3.2 OS GÊNEROS TEXTUAIS EM NOSSO COTIDIANO E NA ESCOLA 

 

[...] cada gênero textual tem um propósito bastante 

claro que o determina e lhe dá uma esfera de 

circulação. Aliás, esse será um aspecto bastante 

interessante, pois todos os gêneros têm uma forma e 

uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas 

sua determinação se dá basicamente pela função e não 

pela forma (MARCUSCHI, 2008, p. 150). 

 

É cada vez mais comum vermos, lermos ou ouvirmos, em ambientes educacionais, 

escolas ou universidades, e em demais âmbitos, referências aos gêneros textuais, sobretudo, 

do final do século XX aos nossos dias. Atualmente, observamos que o trabalho com o texto 

não mais deve ser feito sem critérios, objetivos ou interlocutores definidos. 

Nossa sociedade, que cada vez mais precisa do uso da linguagem escrita, exige de 

nós um conhecimento dos gêneros discursivos/textuais que nos circundam cotidianamente. 
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Devemos conhecê-los não só na oralidade, mas também na escrita, pois muitos deles foram 

incorporados ao uso escrito e seguem normas específicas que os caracterizam. 

Koch (2010, p. 56), ao se referir aos estudos de Marcuschi (2002) sobre os gêneros 

discursivos/textuais, afirma que “é impossível pensar em comunicação a não ser por meio de 

gêneros textuais (quer orais, quer escritos), entendidos como práticas socialmente constituídas 

com o propósito comunicacional e configuradas concretamente em textos”. Isso nos leva a 

pensar que nossas vivências são muito dependentes do uso da linguagem verbal oral e escrita 

e, portanto dos gêneros, pois eles facilitam a interação. 

Para darmos credibilidade ao que dissemos acima, trazemos as palavras de Bazerman 

(2011), ao ressaltar que 

 
 

[...] os gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais 

sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como 

elas realizam. Gêneros emergem nos processos sociais em que as pessoas tentam 

compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar atividades e 

compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos. [...] Os gêneros 

tipificam muitas coisas além da forma textual. São parte do modo como os seres 

humanos dão forma às atividades sociais. [...] Por exemplo, quando você lê e é 

convencido por um panfleto político de um candidato ao congresso, você está sendo 

atraído para o mundo da política e da cidadania. [...] (BAZERMAN, 2011, p. 32). 

 

Nossas vivências sociais nos levam a usar os gêneros e estes nos possibilitam uma 

comunicação mais facilitada. Bazerman (2011, p. 40) acrescenta que “a maioria dos gêneros 

tem características de fácil reconhecimento que sinalizam a espécie de texto que são. E, 

frequentemente, essas características estão intimamente relacionadas com as funções 

principais ou atividades realizadas pelo gênero”. Esse aspecto nos faz crer que cada gênero 

leva consigo, além dos objetivos de comunicação, muitas informações textuais, linguísticas e 

interacionais que correspondem às situações vivenciadas pelos enunciadores. 

Dolz et al. (2004, p. 97 apud MARCUSCHI, 2010, p. 77) nos faz refletir sobre os 

usos que fazemos dos textos, dizendo-nos o seguinte: “os textos escritos ou orais que 

produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso ocorre porque são produzidos em condições 

diferentes”. Em cada situação de comunicação, vivenciaremos novas experiências textuais e, 

nelas, os gêneros deverão ser ou estar adequados. 

Bazerman (2011, p. 38) nos apresenta uma situação pertinente e digna de reflexão. 

Ele nos expõe o seguinte:  

 

Se todos nós compreendêssemos os textos uns dos outros tão facilmente e tão bem, 

muitos professores estariam sem emprego. [...] Os estudos dos gêneros são 
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necessários exatamente porque nós não compreendemos os gêneros e as atividades 

de áreas não familiares que são importantes para nós e para os alunos.  

 

 Mesmo que cotidianamente e normalmente na oralidade usemos os gêneros textuais, 

sistematizá-los e escrever sobre eles requer de nós estudo, escrita, reescrita e uso efetivo e/ou 

concreto desses gêneros, para que consigamos nos adequar às situações que nos exigirem esse 

domínio. 

A partir disso, passaremos a refletir um pouco sobre o ensino dos gêneros pelas 

instituições de ensino responsáveis pela ampliação desses estudos e aprendizagens sobre os 

gêneros textuais. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, vivenciamos as (re)descobertas dos gêneros 

textuais; os estudos começavam e ganhavam pertinentes reflexões tanto dos estudiosos quanto 

dos professores de língua materna, que passaram a refletir sobre a linguística, sobre os usos 

sociais e comunicacionais da língua, sobre as questões de construção, interpretação e análise 

dos textos. Com isso, o trabalho com os gêneros textuais começou a ganhar força não só na 

escola, mas também na sociedade, haja vista que fazemos usos deles em todos os lugares. 

Sobre esses usos dos gêneros na modalidade escrita, Bazerman (2011, p. 11) nos põe a refletir 

sobre o que a linguagem escrita nos oportuniza: 

 

A escrita é imbuída de agência. A escrita não existiria sem que nós, como 

indivíduos, não trabalhássemos nem nos arriscássemos ao fazê-la. [...] Além do 

mais, a escrita está profundamente associada a valores de originalidade, 

personalidade, individualidade – com razão, porque nos fornece os meios pelos 

quais deixamos traços de nossa existência, nossas condições de vida, nossos 

pensamentos, nossas ações e nossas intenções. Ainda mais, a escrita fornece-nos 

meios pelos quais alcançamos outros através do tempo e do espaço, para 

compartilhar nossos pensamentos, para interagir, para influenciar e para cooperar.  

 

É no agenciamento da escrita que nos expomos também ao escrutínio dos pares. Por 

vivermos numa sociedade rodeada de linguagem verbal, fazemos uso da palavra textualmente, 

seja nos expressando oralmente, seja na forma escrita, e isso faz de nós usuários dos gêneros 

textuais criados, renovados ou modificados pelo uso e pelo tempo. Segundo o autor, esse fator 

nos permite interagir com as pessoas, influenciando-as ou cooperando com elas através dos 

gêneros textuais, sendo continuamente avaliados e avaliando nossos interlocutores, como 

resultado da interação. 

 Do século XX aos nossos dias, percebemos que muitas mudanças e evoluções 

aconteceram em nossa sociedade. Com relação aos gêneros textuais, as maiores delas 
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ocorreram no ensino e no seu uso nas escolas, que antes não promoviam um trabalho de 

ensino e de produção textual alicerçado nos gêneros, pois privilegiava estudos gramaticais e 

literários. 

Sobre isso, observemos os que nos diz Marcuschi (2010) a respeito da evolução dos 

estudos e ensino dos gêneros textuais, que acompanham as mudanças sociais que também 

vivenciamos. Ela nos apresenta uma retrospectiva dos estudos sobre a escrita escolar nas 

décadas de 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990, envolvendo em suas reflexões os estudos sobre 

Bakhtin, a escola de Genebra, o ensino da produção textual e sobre os gêneros textuais. “Ela 

nos diz que na década de 50 a escritura em sala de aula era solicitada na forma de uma 

‘composição livre’, de uma ‘composição à vista de uma gravura’, de ‘trechos narrativos’ ou 

ainda de ‘cartas’” (MARCUSCHI, 2010, p. 67-68). Nessa época, prevalecia a escrita que 

seguia as regularidades gramaticais, o uso da imaginação e a originalidade, ou seja, critérios 

insuficientes e que não permitiam o conhecimento dos gêneros especificamente.  

Marcuschi (2010) continua em sua retrospectiva e nos fala sobre as décadas de 1960 

e 1970, dizendo que nesse momento histórico houve uma enorme abertura das escolas aos 

alunos advindos de comunidades mais pobres e que esta, responsável pelo ensino dos gêneros,  

 

[...] vivenciava um conflito, pois era chamada a estimular o aluno a expressar suas 

ideias de modo criativo, em atividades denominadas “redação”, “redação livre”, 

“redação criativa”, era pressionada a cercear a liberdade do aprendiz na emissão de 

posições sobre o status quo. [...] Os alunos escreviam a “redação criativa” para que o 

professor verificasse se ele havia entendido o conceito de “emissor” e “receptor” e 

ainda precisavam estar aptos a escrever uma narrativa para um “receptor” abstrato 

sobre o qual não tinha nenhuma informação (MARCUSCHI, 2010, p. 70-72). 

 

Ainda nesse momento não havíamos feito um trabalho de ensino privilegiando os 

gêneros e suas práticas sociais. Antes, oferecíamos um ensino que tratava a produção textual 

como algo estritamente escolar, algo para avaliar a aprendizagem do aluno. Essa prática 

provavelmente não transporia os muros da escola para favorecer a interação comunicacional 

ou social. Nesse momento, também percebemos que ainda nem existiam referências de 

estudos sobre os gêneros.  

Marcuschi (2010, p. 73-74) ressalta que na década de 1980 vários autores, dentre eles 

Geraldi ([1984], 1997),  

 

publicam estudos nos quais associam a redação escolar a um não texto, na medida 

em que a entendem como um produto artificial desprovido das características 

interlocutivas próprias dos textos que circulam fora da sala de aula. Os autores 
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sugerem que se deixe de fazer “redações” e se passe a “produzir textos”, 

respeitando-se o processo envolvido no ato de escrever.  

  

A autora acrescenta que os pensamentos e concepções preocupavam-se em organizar 

os textos seguindo critérios mais bem estruturados e consistentes no que concerne ao ensino e 

ao uso das produções textuais: 

 

paralelamente a essas reflexões, firmaram-se, nos estudos linguísticos, as 

concepções que enfatizavam a relevância de se cuidar da organização textual, de 

modo a garantir-se a produção de textos articulados, situados, informativos, coesos e 

coerentes.[...] Com isso, os estudos passaram a dar orientações direcionadas para os 

aspectos mais formais do texto, buscando garantir a estruturação e a hierarquização 

textual interna (MARCUSCHI, 2010, p. 73-74). 

 

Ela ainda nos diz que “as discussões nascidas nessa época foram fundamentais para 

que a perspectiva sociointeracionista da linguagem ganhasse força nas salas de aula de língua 

materna, principalmente com os debates centrados nos estudos dos gêneros textuais” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 75). Assim sendo, a partir dessas discussões e dos novos olhares 

para o ensino, podemos perceber novas preocupações e perspectivas a respeito dos gêneros 

textuais. 

A inclusão dos gêneros textuais nas escolas foi necessária, porque não mais seria 

possível trabalharmos apenas com textos escolares, enquanto vivíamos socialmente rodeados 

por diversos tipos e gêneros textuais e domínios discursivos, cada qual com usos, objetivos e 

escritas específicas. Não mais poderíamos nos isolar do mundo. A escola deveria ampliar seus 

horizontes e proporcionar o conhecimento dos variados tipos e gêneros textuais, pois nossas 

vivências sociais precisariam dessas aprendizagens. 

Sobre o que relatamos, Marcuschi (2010, p. 75-76) nos expõe reflexões acerca dos 

estudos envolvendo os gêneros textuais na década de 1990 e diz: 

 

 

Na segunda metade dos anos 90, o estudo dos gêneros textuais assumiu espaço 

expressivo no contexto da sala de aula. De início predominou o interesse pela 

nomeação e classificação dos gêneros textuais e, em decorrência, pela caracterização 

de seus aspectos, formais, tratados como fixos. [...] Nesse sentido, a abordagem com 

base nos gêneros textuais não se diferenciava muito dos estudos estruturalistas 

pleiteados pela gramática e a preocupação maior da escola e dos livros didáticos 

centrava-se no “ensino dos gêneros textuais” em si por si mesmos, à revelia do 

processo sociointeracional. 



49 
 

  

O início da inclusão dos gêneros textuais nas vivências escolares não ocorreu de 

maneira muito fácil, desconsiderando-se a atuais discussões sobre o tema. Contudo, a 

permanência dos estudos e a crescente proposta de capacitação docente em formação 

continuada têm proporcionado, ao menos em partes, a superação das dificuldades iniciais. 

Diante disso, o ensino de língua sob uma perspectiva dialógica vem sendo continuamente 

discutido, analisado e problematizado.  

Marcuschi (2010, p. 76) apresenta uma visão sobre os gêneros mais aproximada da 

que temos hoje, dizendo: 

 

Após a difusão mais ampla das ideias de Bakhtin (1992) no mundo ocidental, 

autores como Schneuwly & Dolz (2004), Marcuschi (2008), Miller (2009), Rojo 

(2008), Bazerman (2005), dentre outros, passaram a destacar, ainda que com 

algumas divergências, a importância de se compreender os gêneros textuais em sua 

relação com as práticas sociais. Nessa perspectiva, os gêneros são vistos como 

dinâmicos e de expressiva plasticidade, são constitutivos das práticas discursivas e 

sociais, exercem funções sociocognitivas no contexto das relações humanas e não 

funcionam de forma independente nem autônoma na produção de significação. 

 

Os gêneros são criados, modificados e utilizados em situações de interação concreta, 

acompanhando as nossas necessidades comunicacionais e sociais. Portanto, objetivam facilitar 

nossa interação e comunicação, não sendo criados aleatoriamente e sem objetivos específicos 

ou usuais. 

Dolz e Pasquier (2013, p. 9), referindo-se ao ensino da produção de textos e dos 

gêneros textuais, asseguram: 

 

Não são os saberes do professor que devem passar diretamente de sua mente para a 

mente dos alunos. É o ensino o que deve permitir ao aluno, a partir de observações e 

exercícios concretos, a tomada de consciência do funcionamento linguístico. Por 

isso, damos grande importância à qualidade dos exercícios, a sua ordem de 

realização e à decomposição das dificuldades, para que se dê uma verdadeira 

construção. Estamos ainda longe de conseguirmos esta qualidade, mas, em alguns 

gêneros textuais, os materiais que estão sendo elaborados atualmente melhoraram 

sensivelmente, adaptando-se melhor aos problemas típicos de escrita de alunos em 

fase de aprendizagem e constituem um elemento que facilita a construção de 

capacidades comunicativas e linguístico-discursivas. 

 

Assim sendo, podemos perceber que cabe à escola o ensino sistemático dos gêneros, 

não apenas mecânica ou estruturalmente, mas também concreta e usualmente, observando 

funcionalidades e objetivos, pois os alunos, ao saírem desse ambiente, experimentarão 
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situações em que, certamente, precisarão colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

sobre os gêneros textuais que estudaram ou que fazem parte do domínio discursivo nos quais 

eles estarão inseridos. Sobre o que ressaltamos, destacamos as reflexões de Marcuschi (2010). 

A autora endossa o nosso pensamento e diz que “o ensino da produção textual com base em 

gêneros disponibiliza as condições pedagógicas que podem levar o aluno a compreender 

como participar de modo ativo e crítico das ações de uma comunidade” (MARCUSCHI, 

2010, p. 78). 

Faz-se necessário, portanto, que pensemos que os alunos precisam experimentar 

escrever com objetivos e gêneros definidos, mas devemos também sermos sensíveis e 

sabermos que, ao escreverem, eles enfrentam muitas dificuldades, as quais são agravadas com 

um ensino que não favorece o uso efetivo e com objetivos dos gêneros textuais. A respeito 

dessa questão, Schneuwly e Bain (1994 apud PASQUIER; DOLZ, 2013, p. 9) nos apresentam 

oito problemas enfrentados por alunos ao escreverem, ressaltando que estes devem ser 

superados: 

 

 Contextualizar seu projeto de escrita em função da consigna do professor;  

 Eleger um tipo de discurso em função dos textos sociais que conhece;  

 Elaborar os conteúdos temáticos que serão desenvolvidos no texto;  

 Planejar globalmente sua organização;  

 Articular as diferentes partes do texto;  

 Conectar as palavras e as frases;  

 Assegurar a continuidade de sentido do conjunto do texto;  

 Modalizar as asserções em função da perspectiva enunciativa adotada.  

 

Acrescentamos que, além de tudo o que já foi posto nessa discussão, a escrita de um 

texto de um gênero textual específico, muitas vezes desconhecido por nós ou pelos alunos, 

acarreta inúmeras preocupações e ponderações destinadas aos usuários de uma língua, 

principalmente àqueles que fazem uso da linguagem verbal e escrita seguindo modelos 

textuais, no caso, os gêneros, pois escrever adequadamente requer conhecimento. 

Observamos, neste segmento de capítulo, algumas reflexões acerca da funcionalidade 

social dos gêneros e acompanhamos uma pequena retrospectiva explicativa sobre a sua 

inserção em nosso cotidiano, percebendo a relevância da escola e do ensino nesse processo, 

pois os gêneros evoluíram ou foram modificados também por meio de observações feitas 

através do seu ensino. 

No próximo segmento, observaremos como se constitui a escrita de resenhas no 

Ensino Médio. 
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3.3 A RESENHA NO ENSINO MÉDIO  

 

A intertextualidade e a exposição de um ponto de vista 

consistente são aspectos centrais na resenha e na esfera 

acadêmica. Portanto, sem esses aspectos não há 

participação efetiva do indivíduo na divulgação e 

produção do conhecimento científico. Reconhecemos 

que delimitar com clareza a autoria das ideias da 

resenha pode não ser uma atividade fácil nem mesmo 

para pós-graduandos, membros mais experientes na 

esfera acadêmica (LIMA-SILVA, 2013, p. 11). 

 

 

Incluir gêneros textuais acadêmicos nas vivências dos alunos do Ensino Médio (EM), 

certamente, não é tarefa fácil. Se observarmos a epígrafe de abertura desta seção, vemos que 

também é uma situação complexa até para alunos mais experientes. Isso ocorre porque a 

resenha é um gênero que exige do leitor/escritor habilidades tanto na leitura quanto na escrita 

e ainda sobre o próprio gênero.  

De acordo com Machado (2004, p. 63), para fazer uma resenha, é preciso resumir e 

apresentar sua opinião, de forma argumentada, a respeito do texto original. Assim, antes de 

tudo, é necessário que haja leitura atenta, com questionamentos que poderão ser utilizados 

para seu posicionamento enquanto resenhista
9
 do texto lido. É importante, então, que o aluno 

que vai escrever a resenha tenha conhecimento a respeito da obra a ser resenhada, do autor, 

das condições de produção, de onde esse texto será lido e que apresente o seu ponto de vista 

mediante essas informações, para que a resenha atenda no mínimo ao que o modelo se propõe. 

A fim de incluirmos nossos alunos participantes da pesquisa na escrita de gêneros 

argumentativos, escolhemos a resenha e disponibilizamos uma apostila (conferir nos anexos) 

com informações sobre o que é e como se organiza uma resenha. Além disso, foram 

oferecidas aulas para que pudéssemos ir incluindo no repertório deles o que seria de fato uma 

resenha. Contudo, prevíamos que executar essa tarefa em sala em pouco tempo não seria fácil, 

pois eles não conheciam o gênero resenha. Foi pensando nisso que resolvemos propor a eles 

que escrevessem resenhas de livros que leram. 

 De acordo com Silva (2013, p. 3), “no processo de ensino-aprendizagem da resenha 

é essencial instrumentalizar o estudante para que ele desenvolva sua competência 

argumentativa”. É portanto,  necessário oportunizar a convivência com materiais de instrução 

referentes aos gêneros argumentativos; o estímulo ao debate, a argumentação oral, à escrita, e 

                                                           
9
 No texto, por causa da flutuação terminológica entre os autores pesquisados, os escritores de resenhas ora são 

chamados de resenhadores, ora de resenhistas, sem que haja prejuízo no entendimento sobre quem escreve 

resenhas. 
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o aperfeiçoamento desta escrita através de exercícios de reescrita, para que a estrutura e os 

elementos que compõem o texto estejam alinhados ao modelo do texto proposto. Isto 

certamente favorece a escrita de textos argumentativos. Assim, propusemos a tarefa de que 

fizessem resenhas críticas de obras literárias de dois momentos distintos do romantismo 

brasileiro. Com isso, esperávamos que eles realizassem esse exercício de argumentar, de 

defender seus pontos de vista, pois gostaríamos que eles, ao saírem do Ensino Médio, 

soubessem o que era uma resenha, já que esse gênero discursivo faria parte de suas vidas 

acadêmicas. 

Motta-Roth e Hendges (2010, p. 27) explicam como é usada a resenha na academia: 

 

Esse gênero discursivo é usado na academia para avaliar – elogiar ou criticar – o 

resultado da produção intelectual em uma área do conhecimento. Esse produto 

intelectual pode ter a forma de um livro, um filme, uma exposição de pinturas, um 

CD de música, um software de computador e é avaliado sob o ponto de vista da 

ciência naquela disciplina.   

 

 

 

 Na universidade, a resenha é utilizada não somente como exercício de produção 

textual, mas também como estímulo à busca do conhecimento e para que os estudantes 

apresentem seus pontos de vista sobre as teorias que estudam. Na resenha, devem estar 

contidos, de acordo com Mascarello (2014, p. 3), independentemente da modalidade (crítica, 

descritiva, temática), argumentos convincentes, elaborados a partir de conteúdos adequados e 

bem articulados. Sob nosso prisma, essa é uma situação bem complicada para alunos de EM, 

que chegam a essa fase de suas vidas escolares com pouca leitura e com quase nada de 

práticas de escrita. 

Crendo que poderíamos mudar e melhorar a realidade dos nossos alunos, propomos 

usar e exercitar esse gênero, considerado acadêmico, na escola com alunos do Ensino Médio. 

Nosso desejo era o de aproximar nossos alunos de suas vivências futuras, para que 

fosse evitado o choque de cultura entre a universidade e o ensino básico. 

Na seção seguinte, apresentaremos algumas considerações sobre a resenha na 

universidade.   
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3.3.1 Resenha: um gênero acadêmico - algumas considerações sobre a escrita acadêmica 

e sobre a resenha na universidade  

 

 
A apropriação da linguagem escrita acadêmica 

representa um desafio para os estudantes do ensino 

superior, devido às suas características peculiares tão 

distantes do universo escolar do ensino básico 

(MASCARELLO, 2014, p. 2). 

 

 

Desde a infância, a aquisição da escrita acontece por etapas e, na educação oferecida 

em escolas, ela ocorre de uma maneira que não favorece a argumentação dos alunos, o que 

certamente os fará enfrentar problemas quando precisarem escrever utilizando os gêneros 

argumentativos e acadêmicos. 

Nossa pesquisa não visa primeiramente elaborar um estudo comparativo entre a 

resenha produzida no ensino básico e a elaborada na universidade, mas, por ser um gênero 

normalmente ligado aos estudantes universitários e que nesta pesquisa foi incluído nos 

estudos de alunos de Ensino Médio, achamos pertinente apresentar os problemas existentes na 

escola, bem como o modo como a resenha é vista e estudada na universidade.  

Iniciando nossas considerações, conceituaremos o que é texto dissertativo, o qual 

apresenta em sua maior parte sequências argumentativas, sendo muito utilizado na academia. 

Para isso, levamos em consideração as ideias de Passarelli (2012, p. 49), quando diz: 

 

O texto dissertativo é temático por não tratar de episódios ou seres concretos e 

particularizados, mas explicações e interpretações genéricas que se tornam válidas 

para muitos casos concretos e particulares. [...]. No texto dissertativo, em princípio, 

não existe uma progressão temporal entre enunciados, embora guardem entre si 

relações de natureza lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e 

sua condição, uma premissa e uma conclusão e etc.). 

 

Ao observarmos as ideias da autora citada, podemos fazer os seguintes 

questionamentos: como devemos pensar a escrita na universidade? Como propiciar uma 

escrita acadêmica aos alunos universitários advindos de uma cultura que não privilegia a 

escrita de gêneros argumentativos? Pensamos que se fazem necessárias, além da reflexão, 

ações voltadas à melhoria no ensino, procurando incluir nas práticas escolares estímulos à 

argumentação, colocando o aluno como ser consciente do que enuncia.  

A esse respeito, fazemos uma observação importante retomando o pensamento de 

Koch (2011, p. 33). A autora cita que, dentre as relações que se estabelecem entre o texto e o 

evento que constitui a sua enunciação, podem-se destacar as seguintes: 
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1. As pressuposições 

2. As marcas das intenções, explícitas ou veladas, que o texto veicula; 

3. Os modalizadores que revelam sua atitude perante o enunciado que produz 

(através de certos advérbios, dos tempos e modos verbais, de expressões do tipo: “é 

claro” “é provável”, “é certo” etc.); 

4. Os operadores argumentativos, responsáveis pelo encadeamento dos 

enunciados, estruturando-os em textos e determinado a sua orientação discursiva; 

5. As imagens recíprocas que se estabelecem entre os interlocutores e as 

máscaras por eles assumidas no jogo de representações ou, como diz Carlos Vogt, 

nas pequenas cenas dramáticas que constituem os atos de fala. 

 

Koch (2011, p. 33) ainda acrescenta que os elementos citados inscrevem-se no 

discurso através de marcas linguísticas, fazendo com que ele se apresente como um 

verdadeiro “retrato” de sua enunciação. 

Entretanto, há um fenômeno que ocorre na universidade que não observamos nos 

textos dos alunos pesquisados, o qual é referente ao apagamento enunciativo, ou tabu do eu, 

como bem ressalta Reutiner (2012): “tabou du moi”, que é como se fosse uma proteção da 

face do enunciador do texto. Esse fenômeno acontece com frequência na escrita acadêmica, 

pois não se costuma escrever textos acadêmicos com posicionamentos em primeira pessoa do 

singular; sendo assim, a resenha figura como um dos gêneros no qual os posicionamentos se 

dão em 1ª pessoa do plural ou em 3ª pessoa (singular ou plural). 

Oliveira e Motta (2011, p. 15), ao escreveram sobre a escrita de textos técnicos, 

ressaltam como uma virtude a marca da impessoalidade nesse tipo de texto, dizendo que 

devemos “sair de cena”. Os autores apontam que o redator técnico dispõe de várias 

ferramentas para tornar seu texto impessoal, destacando: uso da primeira pessoa do plural; uso 

do pronome “-se”; economia severa no emprego de adjetivos e advérbios, ferramentas 

gramaticais que introduzem juízos de valor. É como se precisássemos sempre dizer algo não 

só por nós mesmos. 

Para entendermos melhor o que afirmamos, citamos os pensamentos de Machado 

(2004, p. 116), ao nos apresentar algumas “normas” para a escrita de uma resenha, dizendo: 

 

Quando se faz uma resenha sobre a obra de alguém, é importante seguir algumas 

regras de polidez, para evitar agredir o autor da obra resenhada. Para tanto, podemos 

usar vários recursos linguísticos. Dentre eles, temos: 1. O uso de expressões que 

atenuam as opiniões, como parece-me; 2. O uso de alguns tempos verbais que 

também têm a função de atenuar o que está sendo dito, como: futuro do pretérito; 3. 

O uso de adjetivos, substantivos e mesmo advérbios para expressar a opinião do 

resenhista. 
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Com base nesse entendimento, percebemos que a escrita de resenhas ou outros 

gêneros considerados acadêmicos tende a não ter como regra o uso da primeira pessoa (Eu) 

nos seus textos, pois na academia a nossa voz é sempre respaldada nas vozes de outrem. A 

nossa opinião não tem valor sozinha, havendo sempre alguém que veio antes de nós no 

processo de enunciação. O que de certa forma não ocorre nas produções textuais produzidas 

por alunos do ensino médio. 

Na última seção deste capítulo, apresentaremos breves considerações sobre a escrita 

dos alunos no Ensino Médio da escola pública.  

 

3.3.2 Considerações sobre a escrita dos alunos do Ensino Médio 

 

Antes de ser um objeto escolar, a escrita é um objeto 

social. Assim, a tarefa da escola é levar o aluno a 

perceber o significado funcional do uso da escrita (e da 

leitura), propiciando-lhe o contato com as várias 

maneiras como ela é veiculada na sociedade. Daí a 

relevância de aproximar os usos escolares da língua 

escrita com o aspecto comunicativo dentro e fora do 

contexto escolar (PASSARELLI, 2004, p. 35).  

 

De acordo com a epígrafe desta seção, é tarefa da escola incluir os alunos em 

atividades de leitura e de escrita, a fim de aprimorar os seus conhecimentos, tanto os 

comunicativos quanto os relacionados à leitura e a escrita dos textos com os quais 

convivemos no dia a dia em casa ou em ambiente escolar. 

Como temos visto até agora, a escrita é adquirida processualmente e o exercício de 

escrever nos faz chegar à excelência na escrita de determinados gêneros textuais/discursivos. 

Contudo, na maioria das escolas públicas, o que verificamos não é o ensino que proporciona 

aos alunos esse efetivo exercício de escrita, reescrita, reflexão e aprimoramento da escrita nos 

gêneros vistos ou estudados. Na verdade, o que vem se observando, de acordo com Costa e 

Foltran (2013, p. 25), é que 

 

Nas práticas escolares, principalmente no ensino médio, talvez em decorrência do 

que acontece nas provas de produção de texto dos vestibulares (ou ENEM – grifo 

nosso), é comum nos depararmos com o seguinte tipo de atividade de produção 

textual: é dado um texto-base, e por meio dele, elabora-se uma proposta de 

produção, que motiva um texto-resposta por parte do aluno. 
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Com base nessa citação, indagamos: como podemos imaginar que alunos do Ensino 

Médio possam progredir na escrita de gêneros acadêmicos como a resenha se nas salas de aula 

eles não são envolvidos em atividades consistentes de leitura e escrita? 

 Para nós, essa é uma situação complicada e que tentamos amenizar com os alunos 

envolvidos em nossa pesquisa, inserindo-os num processo de conhecer e escrever resenhas 

críticas baseados na leitura literária da obra machadiana Dom Casmurro, ou seja, 

primeiramente, oportunizamos a leitura tanto do livro como de um material instrucional sobre 

a resenha para, em seguida, solicitarmos a escrita. Entretanto, o que percebemos é que, por ser 

a primeira experiência de escrita com tal gênero, ocorreram diversos desvios estruturais, 

composicionais (referentes à organização do texto de acordo com o cânone do gênero, coesão 

e coerência textual), linguísticos (indicados através de problemas de ortografia, pontuação, 

entre outros), enunciativos (no que concerne o uso das vozes no texto) e etc. Tal procedimento 

foi realizado de acordo com o que é sugerido nas Orientações curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2008), as quais, tentando obter uma mudança de paradigma, orientam que o 

texto deve ser visto como uma totalidade que só alcança esse status através de um trabalho 

conjunto de construção de sentidos, no qual se engajam produtor e receptor. 

Se não é oferecida ao aluno a oportunidade de saber o que e para que ou para quem 

escrever, o exercício de escrever torna-se um sacrifício. Como postula Passarelli (2012, p. 

37), o aluno não sente vontade de escrever porque: i) não tem repertório para desenvolver o 

tema sobre o qual tem de escrever; ii) não domina os procedimentos da escrita. A autora ainda 

acrescenta que a falta de repertório equivale a não ter matéria-prima, não ter sobre o que 

escrever; já a falta de domínio sobre o processo de escrever equipara-se a não conhecer 

razoavelmente como escrever. Ela afirma que muitos estudantes creem que para escrever um 

texto dissertativo, por exemplo, basta redigir uma ideia central, acompanhada de alguns 

parágrafos que apoiem essa ideia; já para um texto narrativo, basta contar uma história com 

começo, meio e fim, o que mostra um total desconhecimento sobre as tipologias e os gêneros 

textuais/discursivos, bem como sobre os estudos referentes às sequências textuais que 

caracterizam os tipos e os gêneros. 

Observamos que, mesmo estando no Ensino Médio, parte dos alunos possui muitos 

desvios de escrita (relacionados ao uso da linguagem informal, a estruturação do texto, a 

ortografia, entre outros) principalmente se essa escrita se refere a tipologias ou gêneros 

específicos. Isso ocorre devido ao pouco conhecimento que os alunos têm sobre as 

características inerentes a cada tipologia textual, sendo que estas apresentam diferenças e 

objetivos de escrita específicos e é através disto que posteriormente poderíamos direcionar a 
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escrita dos gêneros discursivos/textuais, pois algum domínio sobre a estrutura da escrita do 

gênero seria facilitada.  A esse respeito, Passarelli (2012, p. 149) ressalta que “o processo de 

escrita de um escritor principiante se dá em função de seus propósitos e de sua satisfação, do 

jeito que ele é capaz, ou seja, escreve de acordo com o que ele sabe a respeito do assunto em 

questão e leva em conta quanto tempo e atenção deseja destinar para determinada parte de seu 

texto”. O aluno, normalmente, não está interessado em agradar ou em saber se o texto escrito 

está dentro dos padrões, se deve ou não ser reescrito ou aprimorado para que se aproxime do 

que é exigido no cânone do gênero em que foi solicitada a escrita. 

Para que seja oportunizado aos alunos um ensino que estimule a escrita e o 

conhecimento dos diversos gêneros, o material distribuído aos professores pelo MEC – 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2008, p. 37) – elenca 

cinco sugestões de atividades de produção e de recepção de textos: 

 

i) atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 

de atividades sociais - públicas e privadas; ii) atividades de produção de textos 

(palestras, debates, seminários, teatro, etc.) em eventos da oralidade; iii) atividades 

de escuta de textos (palestras, debates, seminários, etc.) em situação de leitura em 

voz alta; iv) atividades de retextualização: produção escrita de textos a partir de 

4outros textos, orais ou escritos, tomados como base ou fonte; v) atividades de 

reflexão sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo próprio aluno ou não. 

 

 Ressaltamos que, se ao menos em parte víssemos essa sugestão das Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio sendo utilizada nas salas de aula, graves 

problemas na escrita dos alunos, a nosso ver, seriam amenizados. 

 Ao analisarmos de forma generalizada a escrita dos alunos do Ensino Médio 

percebemos que estes não conseguem normalmente atender a escrita do plano de texto de uma 

resenha, por terem dificuldades relacionadas à escrita de textos argumentativos e mais 

precisamente quando o texto proposto é uma resenha, pois este gênero ainda não está inserido 

no cotidiano destes alunos. Afirmamos isso baseando-nos em Motta-Roth e Hendges (2010, p. 

43), que, ao pesquisarem sobre o modelo da resenha, ressaltam que ela deve ter: apresentação, 

descrição, avaliação e recomendação. As autoras nos apresentam a seguinte descrição 

esquemática do gênero
10

: 

 

 

         

                                                           
10

 Durante a pesquisa não encontramos modelos específicos para a escrita de resenhas sobre textos literários, 

assim sendo apresentamos o referido quadro porque apresenta de modo geral um modelo que se aplica a escrita 

de resenhas de livros. 
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Esquema 3 – Estratégias retóricas usadas no gênero resenha 

1 APRESENTAR O LIVRO 

Passo 1 informar o tópico geral do livro                      e/ou 

Passo 2 definir o público-alvo                                         e/ou 

Passo 3 dar referências sobre o autor                              e/ou 

Passo 4 fazer generalizações                                           e/ou 

Passo 5 inserir o livro na disciplina 

2 DESCREVER O LIVRO 

Passo 6 dar uma visão geral da organização do livro     e/ou 

Passo 7 estabelecer tópico de cada capítulo                    e/ou 

Passo 8 citar material extratextual 

3 AVALIAR PARTES DO LIVRO 

Passo 9 realçar pontos específicos 

4 (NÃO) RECOMENDAR O LIVRO 

Passo 10A desqualificar/recomendar a obra                  ou 

Passo10B recomendar o livro apesar das falhas indicadas 

Fonte: MOTTA-ROTH (1995, p. 143). 

 

 

O esquema acima se refere justamente ao modelo proposto para a escrita de resenhas 

de livros. Os alunos inseridos na pesquisa receberam as instruções sobre a escrita da resenha 

através de uma apostila escrita por Ferreira (1996), a qual, posteriormente, foi divulgada no 

site de Martins (2011)
11

, podendo ser encontrada também nos anexos desta pesquisa. Além do 

estudo da apostila, os alunos dispuseram de explicações e acréscimos de informações na sala 

de aula.  

Nesta seção, visamos refletir sobre a escrita dos alunos do Ensino Médio, apontando 

suscintamente alguns problemas vividos em sala de aula. Assim, verificamos que essas 

dificuldades poderiam ser amenizadas caso fosse oportunizado aos alunos um ensino que 

privilegiasse o estudo e o uso dos gêneros textuais desde o Ensino Fundamental. 

No decorrer do capítulo, apresentamos o que são os gêneros textuais e para que 

servem, destacando o uso dos gêneros no cotidiano e na escola, bem como algumas 

considerações sobre a escrita da resenha no Ensino Médio e na universidade. 

                                                           
11

 O texto utilizado como subsídio para os alunos escreverem as resenhas, além de constar nos anexos desta 

pesquisa, pode ser acessado no site: <www.ronaldomartins.pro.br>. 
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 Encerramos este capítulo sobre os gêneros discursivos/textuais crendo que há muito 

a ser feito para que o ensino dos gêneros e, sobretudo, de resenhas no ensino básico seja 

efetivado, a fim de que alunos de escolas públicas possam chegar à universidade com menos 

problemas de leitura e escrita, conhecendo os gêneros com quais irão conviver na academia. 
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4 METODOLOGIA 

 

A tarefa do professor é a mesma da cozinheira: antes de 

dar faca e queijo ao aluno, provocar a fome [...] 

(Rubem Alves, 2010). 

Algumas pessoas passam a vida enfiadas em seus 

afazeres, mas outras pessoas percorrem com infalível 

segurança um caminho muito bem determinado 

(Antoine Saint-Exupéry). 

 

As epígrafes ressaltam que devemos trabalhar pensando em estimular a curiosidade e 

a aprendizagem dos alunos e fazer isso com determinação, promovendo também nos alunos 

esse sentimento, porque em qualquer caminho que desejemos percorrer não pode nos faltar a 

vontade de vencer as dificuldades. Afinal, todo caminhar nos leva sempre a algum lugar. 

De acordo com Serrano (2011, p. 13), compreendemos de uma maneira um pouco 

metafórica a visão do que é pesquisar e sobre qual é a importância da pesquisa em nossas 

vidas: “Pesquisar tem muito de desafio e de aventura. É uma luta por saber e para demonstrar 

o que se sabe. É sempre uma decisão árdua ‘desentrenhar’ o conhecimento para, com a 

descrição e o equilíbrio devidos, pô-lo em circulação e torná-lo acessível aos demais”. Essa 

concepção, em nossa opinião, é o objetivo principal da circulação da pesquisa. 

No capítulo anterior, detivemo-nos a escrever sobre a teoria que norteia o nosso 

trabalho e a análise do nosso corpus. 

Nos segmentos deste capítulo, apresentaremos o caminho que percorremos durante 

esta pesquisa, que foi iniciada em 2011. 

 

4.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Pesquisar é um processo inacabado, nunca definitivo, 

em suas duas opções inicialmente possíveis: não 

concluído e não concludente. Ele nunca se acaba, por 

mais que queiramos. Estamos, o tempo todo, convictos 

da possibilidade de fazer mais, de aprofundar mais, de 

ir mais longe (SERRANO, 2011, p. 14). 

 

  Nesta seção, apresentamos o que é e como fizemos a nossa pesquisa, tratando 

detalhadamente da escolha da abordagem metodológica, da coleta dos dados e da análise feita. 
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Após algumas leituras e a apresentação do quadro teórico, os métodos escolhidos 

justificam os objetivos da nossa pesquisa e nos levam a analisar os textos que compõem o 

nosso corpus. 

Queremos destacar que esta pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, de 

acordo com Herivelto (2008), por não podermos analisar os textos escritos somente por meio 

de dados numéricos ou estatísticos, mas sim de forma exploratória, com base nas 

características dos indivíduos e nos cenários onde se desenvolve a pesquisa. Trabalhamos com 

o “processo” que envolveu a escrita dos textos que foram analisados, de acordo com Severino 

(2007), por seu caráter descritivo. Herivelto (2008) ressalta que, ao fazermos pesquisa 

qualitativa, descrevemos, analisamos e interpretamos os dados, levando em conta o processo 

de construção do material que utilizamos na pesquisa, o que nos permite observar uma faceta 

ou segmento da vida social de um grupo, no nosso caso, os alunos. 

 Para a organização desta pesquisa, seguimos também os procedimentos referentes à 

análise documental, baseando-nos em Ludke e André (1986, p. 38-39), por nos permitir 

complementar as análises qualitativas e as interpretações. Durante a análise, inserimos em 

nossas interpretações alguns postulados de Bogdan e Biklen (1994), bem como a categoria de 

análise (através dos marcadores linguísticos) Responsabilidade Enunciativa (doravante RE), 

proposta por Adam (2011) e Rabatel (2011), de modo a observar e destacar nos textos que 

compõem o corpus, interpretando e fazendo os apontamentos que são inerentes à análise desta 

pesquisa. 

 Nosso estudo, de acordo com Ponte (2006, p. 2), é, portanto, 

 

[...] uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenômeno de interesse.  

 

Ademais, cremos que, conforme Ponte (2006), nossa pesquisa apresenta uma 

particularidade referente à escrita e aos posicionamentos dos alunos do EM, em um gênero 

discurso/textual argumentativo, no caso a resenha. Por fim, esta investigação está pautada nos 

procedimentos acima expostos. 

Na seção seguinte, apresentaremos a pergunta norteadora desta pesquisa, a qual nos 

motivou a refletir sobre a RE na escrita de alunos do Ensino Médio. 
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4.2 PERGUNTA NORTEADORA DA PESQUISA 

 

Toda pesquisa começa com uma dúvida, uma 

inquietação ou um problema e é sustentada por alguns 

pressupostos. As pesquisas apresentam uma tipologia 

variada de delineamentos e maneiras diferentes de 

serem realizadas. O planejamento da pesquisa é muito 

importante, pois determinará o que pesquisar, como 

coletar os dados e como analisá-los. Essa fase de 

qualquer pesquisa envolve um conjunto de questões e 

etapas (HERIVELTO, 2008, p. 21). 

 

Na escrita deste texto, à medida que líamos e pesquisávamos os autores, foram 

surgindo algumas dúvidas. Em face disso, elaboramos algumas questões, dentre as quais 

elegemos uma que resume todas as indagações e reflexões que tivemos durante a pesquisa e 

que nos leva à análise dos dados e à concretização desta: 

  Como se materializa a RE em resenhas críticas escritas por alunos de Ensino 

Médio de escolas públicas? Quais as marcas linguísticas que caracterizam a 

RE? 

 

De acordo com o questionamento exposto, fomos nos encaminhado na pesquisa e, 

com isso, estabelecemos os objetivos, os quais serão expostos na seção posterior. 

 

 

4.3 QUAIS FORAM OS NOSSOS OBJETIVOS?  

 

 

O objetivo principal da produção de textos na escola 

passou a ser a participação ativa e crítica do estudante 

na sociedade, daí a importância de a escola propor 

situações de produção que se reportassem a práticas 

sociais e a gêneros textuais que existem de fato, que 

circulam socialmente e sejam passíveis de serem 

reconstituídos, ainda que parcialmente, em sala de aula 

[...] (GARCIA, 2013, p. 2). 

 

Observamos na epígrafe que abre a apresentação dos nossos objetivos que a escola 

deve incluir no cotidiano dos alunos vivências de escrita que estejam pautadas no 

conhecimento, no uso e na escrita de gêneros discursivos/textuais que os estimule a estarem 

inseridos socialmente, entendemos com isso que a escrita de resenhas, por serem textos 



63 
 

argumentativos, possam oferecer esta inserção desses alunos ao mundo da escrita com 

posicionamentos críticos. 

Assim sendo, nossos objetivos pautaram-se em identificar, descrever, analisar e 

interpretar a RE em resenhas escritas por alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 

pública, a partir de marcas linguísticas de assunção ou não assunção e de engajamento 

enunciativo, pretendemos também, identificar adequações ou inadequações na escrita do 

gênero discursivo/textual resenha. 

 

4.4 LOCAL DA PESQUISA  

 

 

[...] Escrever na escola passou a ser visto como um 

“ensaio” ou mesmo uma “prévia convincente” do que 

será requerido dos jovens aprendizes no espaço social. 

Daí ser necessário contemplar os gêneros que circulam 

nas diferentes esferas da atividade humana: literária, 

jornalística, midiática, científica, do lazer etc. 

(GARCIA, 2013, p. 2-3). 

 

A Escola Estadual Manoel de Melo Montenegro – Ensino Fundamental e Médio – foi 

criada pelo Decreto Municipal n. 01173, em 10 de abril de 1973, por iniciativa e solicitação 

de Maria Eugênia Macieira Montenegro, prefeita do município de Ipanguaçu/RN, que viu a 

necessidade de criar uma escola que pudesse atender a demanda existente no município. O seu 

funcionamento iniciou-se com 06 salas de aula e um número de 171 alunos. 

Em 1979, foi reconhecida pela Portaria n. 06/80 SEC – através do Artigo 37, XIV, 

Lei complementar n. 10, de 30 de abril de 1975, alterada pela Lei n. 20, de 17 de outubro de 

1979. De acordo com a Portaria 061/80, publicada no Diário Oficial n. 5.363, de 15 de julho 

de 1982, foi reconhecida como escola de 1º e 2º graus, passando a ser Escola Municipal de 1º 

e 2º Graus Manoel de Melo Montenegro e oferecendo os cursos de Auxiliar de Contabilidade 

e Magistério. 

No dia 23 de agosto de 1990, a escola passou a pertencer a outra esfera 

administrativa. Na época, o prefeito José de Deus Barbosa Filho entendeu que a instituição 

escolar seria mais bem assistida pelo governo estadual, portanto, dentro dos trâmites legais e 

de acordo com o Decreto de Lei n. 10.752, foi estadualizada. Isso ocorreu na gestão do 

Governador Geraldo Melo. Desde então, a escola foi nominada como Escola Estadual Manoel 
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de Melo Montenegro. Em relação à escolha de diretores na escola, por muito tempo, os 

gestores eram indicados politicamente. 

Atualmente, os administradores (diretores ou gestores) escolares são escolhidos 

através de eleições que ocorrem a cada dois anos. Nos dias de hoje, a escola é assistida com 

um quadro de 56 funcionários (professores, coordenadores, supervisores, gestores, secretários 

e ASGs). No tocante ao quadro de professores, todos têm formação acadêmica, sendo 

graduados em várias áreas do conhecimento, dentre elas, Pedagogia, Letras, História, 

Filosofia, Economia, Matemática e Educação Física. São assistidos aproximadamente 800 

alunos desde o Ensino Fundamental dos anos finais até o Ensino Médio e profissionalizante 

do Ensino Médio Normal (antigo magistério). A escola funciona nos três turnos e até hoje 

conta com um número maior de alunos advindos da zona rural, que vêm todos os dias de suas 

comunidades. 

 

 

4.5 OS ALUNOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

 

 

Produzir textos é expor uma imagem de si. Nada é tão 

complexo quanto suscitar o gosto e a motivação para a 

escrita (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 16). 

 

 O ensino de Língua Portuguesa vem sofrendo duras críticas a respeito da sua pouca 

eficiência em todos os níveis, mas percebemos que os alunos que chegam ao Ensino Médio 

apresentam grandes deficiências de aprendizagem, de leitura e de escrita. Portanto, pensando 

em encontrar caminhos para amenizar toda essa problemática, trabalhamos tentando incluir no 

dia a dia dos estudantes a leitura, a reflexão e a produção textual. 

Para não fugirmos dos critérios vigentes de ensino propostos pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias (OCEM), buscamos incentivar a leitura literária e explorar vários 

tipos textuais (explorando também além das nomenclaturas que diferenciam cada tipo textual 

- narração, argumentação, relato, exposição e instrução, por exemplo, bem como as 

características que dão origem as normas de escrita dos gêneros) e gêneros textuais (tais 

como: charges, cartuns, HQs, músicas, poemas etc.). Buscamos estimular também, a produção 

de textos seguindo os preceitos dos diversos gêneros textuais, o que, para o momento 

educacional, é essencial à formação de bons leitores e escritores. Para tanto, levamos em 
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consideração também os ideais da interação, do diálogo, desenvolvendo essa prática tanto de 

maneira oral quanto de forma escrita. Reforçando esse entendimento, Pasquier e Dolz (1996, 

p. 3) apontam: “Devemos enfocar o ensino da produção de textos não como um procedimento 

único e global, válido para qualquer texto, mas como um conjunto de aprendizagens 

específicas de variados gêneros textuais”, ou seja, aos alunos devemos proporcionar um 

estudo da língua e linguagem através de eventos concretos de uso, porque, além do 

aprendizado para a escola, eles precisam apreender para a vida profissional e social.  

No que concerne a essa questão, as OCEM
12

 (2006, p. 27) estabelecem que “o papel 

da disciplina Língua Portuguesa é o de possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o 

desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de interação”, 

isto é, de acordo com as orientações feitas pelos documentos oficiais para o Ensino Médio, o 

trabalho deve se pautar nas ideias de Bakhtin, dentre outros autores, sobre a interação e os 

gêneros. 

Para obtermos o corpus que compõe esta pesquisa, selecionamos uma turma do 2º 

ano do Ensino Médio da maior escola estadual da cidade de Ipanguaçu/RN. Recebemos os 

textos no ano de 2011. Resolvemos escolher essa escola e esses alunos, em primeiro lugar, 

por ela estar situada na cidade onde residimos e atuamos como docente e, em segundo, porque 

desde 2006 desenvolvemos projetos de incentivo à leitura literária, elaborando com os alunos 

dessa instituição momentos de leitura, reflexões orais, seminários, saraus (através da nossa 

instrução, os alunos organizavam apresentações de declamações de poemas de autores 

brasileiros; elaboravam cartazes com as características das escolas literárias, sobre os autores 

e sobre as obras, eles elaboravam também convites, folders, livros de ata, panfletos com 

músicas a serem cantadas nas apresentações, cartões de lembrancinha. Nisso incluíamos a 

escrita de diversificados gêneros discursivos/textuais) e chás literários (de acordo com a 

escola literária estudada, os alunos apresentavam em forma de teatro a obra mais 

representativa da época estudada, além da ambientação das salas, a caracterização das 

personagens, e dos incentivos à leitura e à escrita que fazíamos nos saraus, os alunos serviam 

chá com biscoitos aos espectadores das apresentações e lhes entregavam o resumo da obra 

apresentada).  

                                                           
12

 OCEM – refere-se à sigla que define o documento oficial distribuído aos professores do Ensino Médio, 

denominado Orientações Curriculares para o Ensino Médio. No caso, trata-se de uma coletânea que abrange 

diversas disciplinas que são condensadas e separadas por áreas do conhecimento, sendo que utilizamos nesta 

pesquisa o livro Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que trata do ensino da Língua Portuguesa e das outras 

formas de linguagem. 
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Ao término desses trabalhos, fazíamos avaliações, debates, conversas sobre os 

trabalhos, mas tudo isso acabava ficando sempre de forma oral, ou seja, havia apenas a 

exposição dos pontos de vista dos alunos sobre as leituras feitas e os trabalhos executados, 

não existindo registros escritos. Tivemos, então, a ideia de pedir que os alunos escrevessem 

duas resenhas críticas para que registrássemos em textos escritos o que eles pensavam sobre 

as leituras literárias feitas no ano de 2011. As resenhas foram sobre dois livros de literatura 

brasileira lidos durante o primeiro semestre, uma vez que estudávamos o Romantismo, escola 

literária muito produtiva e cheia de contradições nos livros escritos e lidos por eles, quais 

sejam: Iracema, de José de Alencar, e Dom Casmurro, de Machado de Assis. Os alunos leram 

os dois livros justamente para perceber as diferenças nos dois romances: um datava do início 

do Romantismo e o outro era mais realista, já do final desse movimento literário. 

 Na turma, tínhamos no início 40 alunos matriculados. No decorrer do ano, 10 alunos 

desistiram ou mudaram de turno, ficando a turma com um total de 30 alunos. No segundo 

semestre, duas alunas entraram na turma, formando 32 alunos. Depois, uma delas desistiu e 

concluímos o ano letivo com 31 alunos frequentando. Desses alunos, recebemos 12 resenhas 

sobre Iracema e 15 sobre Dom Casmurro, tendo em vista que alguns alunos fizeram as duas e 

outros optaram por uma só, sendo que a resenha do livro de Machado de Assis foi mais 

representativa em quantidade, o que nos levou a escolhê-la para compor o nosso corpus e 

nosso lócus, haja vista que encontramos nos textos as marcas linguísticas da RE e através 

deles fizemos a nossa análise. 

Os estudantes cujos textos coletamos eram, na maioria, adolescentes, tendo na turma 

poucos alunos maiores de idade. Infelizmente, no referido ano da coleta dos dados, nossa 

escola sofreu um grande problema – a greve promovida pelos professores em todo o estado, 

que afastou os alunos da escola pelo período de um bimestre inteiro. Por essa razão, cremos 

que isso atrapalhou um pouco a leitura dos livros que foram solicitados e, consequentemente, 

a escritura das resenhas dos nossos alunos, haja vista que a maioria deles reside na zona rural, 

não dispondo de bibliotecas para acessar o livro para proceder à leitura. Contudo, alguns deles 

se utilizaram da internet para executar a leitura. 

Obtivemos, então, quinze resenhas do livro Dom Casmurro, as quais foram a base 

para a análise desta pesquisa, pois nelas pudemos ver se houve ou não a assunção das vozes 

do texto e se os alunos se responsabilizaram pelo que escreveram de maneira direta ou 

indireta, se assumiram os seus pontos de vista, engajando-se ou não, bem como se os alunos 

utilizaram outras vozes ou fontes nos seus textos, assumindo esses aspectos como se fossem 

seus. 
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Entendendo o quão importantes são as práticas de leitura e de escrita para os alunos, 

estimulamos a escrita das resenhas, uma vez que esse gênero apresenta em seus elementos 

constitutivos a descrição, a avaliação, o posicionamento crítico e a análise, podendo perceber 

de maneira escrita os pontos de vista dos alunos sobre as leituras feitas, haja vista que alguns 

deles ainda não conheciam a leitura dos clássicos da nossa literatura. 

Nesse sentido, destacamos as palavras de Geraldi (1991 apud CALIL, 2007, p. 45) 

acerca da relação entre texto, professor e aluno, quando diz 

 

que o texto deverá ser uma forma de interação entre professor e aluno e o professor 

auxiliará o aluno, de forma que as respostas que conhece serão lançadas como 

sugestões, e não como verdades acabadas que devem ser meramente incorporadas 

pelo aluno. O professor será um interlocutor, e não o destinatário final, e, sendo um 

interlocutor, apontará caminhos possíveis para o aluno dizer o que quer na forma 

que escolheu. 

 

O trabalho de leitura e de escrita que desenvolvemos com os alunos dessa turma 

objetivou, inicialmente, estimular a escrita e o posicionamento crítico deles e, por esse 

motivo, escolhemos a resenha. Ao entrarmos no mestrado em Linguística, traçamos os 

objetivos que norteariam a pesquisa e análise que fizemos com os textos. 

Nossos alunos, em sua maioria, como dito anteriormente, residiam na zona rural da 

nossa cidade, estudaram sempre em escolas públicas e eram de famílias humildes. Alguns 

deles eram evangélicos e liam somente a bíblia, outros liam pouco e outros jamais leram 

livros de literatura. Contudo, alguns deles foram meus alunos no Ensino Fundamental e 

conheciam leituras e escritas de diversos gêneros. Alguns deles escreviam lindos poemas e se 

posicionavam de forma mais espontânea oralmente. Restava-nos saber como eles escreviam, 

se conheciam os gêneros e tipos textuais, cujos caracterizam a escrita dos gêneros e as normas 

que regem a escrita, se eles se comprometiam, se engajavam ao escrever, responsabilizando-

se pelo que enunciavam. 

Propusemos a escrita da resenha após a leitura dos livros, entretanto, eles a 

realizaram depois que tiveram as orientações sobre a escrita do gênero. 

Daremos mais detalhes sobre a escrita das resenhas nas próximas seções deste 

capítulo. 
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4.6 A PREPARAÇÃO PARA A ESCRITA DAS RESENHAS 

 

 Inicialmente, produzir textos na escola era entendido 

como saber utilizar uma escrita correta, seguir as 

regras da gramática normativa e da ortografia [...] Os 

textos eram compreendidos como um agrupamento de 

palavras e frases, e para escrevê-los bastava que os 

alunos aprendessem a escrever e, depois de 

alfabetizados, aprendessem a juntar frases 

gramaticalmente corretas (GARCIA, 2013, p. 1). 

 

Em nossa sociedade, atualmente, exige-se dos professores e dos estudantes um maior 

conhecimento do texto e dos processos que envolvem a sua criação, bem como sua 

compreensão. De acordo com o que vimos até aqui e com o capítulo que trata dos gêneros 

discursivos/textuais, é imprescindível o ensino e o exercício da escrita, contemplando os tipos 

e gêneros textuais, haja vista que os livros didáticos que são recebidos pelos alunos 

apresentam quadros que separam as características e nomes dos tipos textuais dos gêneros, e 

estes por apresentarem maior ou menor número de sequências textuais inerentes a um tipo 

textual são pertencentes ou não a esta tipologia. Entendemos que nossa tarefa enquanto 

professores é a de facilitar o conhecimento dos gêneros explicando suas origens através do 

uso e escrita do próprio gênero, sendo que este está inserido em uma tipologia porque a 

estrutura do texto atende a determinadas características. 

Para que usemos a linguagem adequadamente em diversas situações 

comunicacionais, de forma oral ou escrita, é necessário um conhecimento da língua e de suas 

funções. Com base nesse entendimento, pensamos que professores e alunos devem manter-se 

conectados aos estudos sobre tipologias e gêneros textuais, tendo em vista que estes estão 

inseridos em nosso dia a dia, fazendo-nos pensar que precisamos conhecê-los e usá-los 

eficazmente. 

A esse respeito, trazemos o pensamento de Bazerman (2011, p. 33), que aponta: 

 

Aprender a escrever é um trabalho duro, que requer o domínio de problemas de 

escrita cada vez mais difíceis, de modo que, se quisermos que nossos alunos 

aprendam a escrever, nós precisamos identificar os tipos de produção escrita com os 

quais eles vão querer trabalhar com afinco e os tipos de problemas de escrita que 

eles vão solucionar. Uma vez que os alunos aprendam o que é comprometer-se 

profundamente e escrever bem em circunstâncias particulares, eles passam a 

perceber as possibilidades de participação letrada em qualquer arena discursiva. 
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Refletindo sobre o posicionamento de Bazerman (2011), entendemos que alunos e 

professores devem estar unidos, estudar e compreender a produção escrita como algo 

essencial à formação de alunos que interagem, mas também de profissionais que conhecem as 

normas da escrita, e que sabem interagir na oralidade e/ou através de produções textuais 

utilizando os tipos e gêneros textuais.  

Para promovermos as reflexões e avaliações sobre os livros lidos e não 

permanecermos somente na oralidade, lançamos a proposta para que os alunos escrevessem as 

resenhas. Inicialmente, eles ficaram preocupados, pois não conheciam o gênero. Tal fato nos 

levou a apresentar as características do gênero, na tentativa de familiarizá-los com o texto que 

iriam escrever. 

De início, pedimos que todos lessem efetivamente os livros ou que concluíssem as 

leituras que estivessem realizando. Depois, oralmente, na aula, abordamos algumas das 

principais características do gênero resenha. Percebemos que, mesmo após a explicação, 

permaneciam inseguros sobre a escrita desse texto que eles não conheciam. Assim, 

disponibilizamos uma apostila explicativa sobre o gênero, contemplando as características 

inerentes à resenha, para que eles pudessem ser mais bem orientados antes de escreverem. 

Escolhemos o texto “Resenha: o que é e como se faz” (disponível no site 

<www.ronaldomartins.pro.br>) para que pudéssemos explicar as características do gênero e 

para que servisse de instrução para quando os alunos fossem escrever os seus textos. 

Trabalhamos durante uma semana nas aulas de Língua Portuguesa, orientando e explicando as 

normas de escrita de uma resenha utilizando a apostila que foi disponibilizada. Depois da aula 

do dia 08/08/2011 e das explicações sobre o gênero, oportunizamos o comando de escrita 

solicitando o seguinte: 

 O trabalho será individual 

 Escrever uma resenha crítica, opinativa (conferir na apostila as orientações) 

 Escrever uma resenha sobre o livro Iracema e outra sobre o livro Dom Casmurro 

 Entrega até 15/08/2011. 

 

Após as orientações e os esclarecimentos, e de acordo com o prazo que oferecemos, 

ficamos esperando receber as resenhas escritas pelos alunos. Solicitamos que as resenhas 

fossem entregues no prazo de uma semana, porque os alunos já haviam lido os livros sobre os 

quais escreveriam. Não foi exigido que todos entregassem no modo digitado, porque a 

maioria deles não possuía computador na época da escrita das resenhas, ou não tinha acesso a 

http://www.ronaldomartins.pro.br/
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lan houses ou ao laboratório de informática da própria escola, pois este não dispunha de 

impressora para que imprimissem e entregassem os textos. Desse modo, no prazo combinado, 

recebemos alguns textos digitados e outros de forma manuscrita. 

Nossa intenção, inicialmente, era fazê-los interagir e argumentar não somente de 

maneira oral, mas também escrita, fazendo isso através de um gênero textual. Percebemos que 

geralmente algumas pessoas consideram a resenha crítica um gênero acadêmico e, como esses 

alunos em breve poderiam estar na universidade, seria interessante que eles conhecessem e 

exercitassem, escrevendo seu ponto de vista, argumentando e seguindo as características desse 

gênero, pois, além da interação entre eles e os autores lidos, passariam a interagir também 

com os próprios textos e com os leitores desses textos escritos. 

Para nós, incluí-los em um processo de escrita que saísse da rotina deles os faria 

refletir sobre como eles mesmo expõem os seus pensamentos, sabendo que a linguagem 

escrita segue normas e padrões diferentes da forma oral, mas que ambas se fazem necessárias 

ao nosso cotidiano em diversas situações. Nesse sentido, Bakhtin/Voloshinov (2012), no texto 

“Discurso na Vida e Discurso na Arte – sobre a poética sociológica”, destacam que “na vida o 

discurso verbal é claramente não autossuficiente. Ele nasce de uma situação pragmática 

extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta situação. Além disso, tal 

discurso é diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua 

significação”. É importante pensarmos sobre isso, porque os textos que escrevemos 

representam as nossas vivências concretas e proporcionam a interação, a participação social, 

considerando que, através deles, procuramos nos adequar de acordo com o que vivenciamos 

cotidianamente em variadas situações. 

Portanto, quando pensamos em estudar e escrever sobre um gênero textual 

específico, objetivamos inserir nossos alunos em um processo que, logo mais, na 

universidade, fará parte de suas vivências. Queríamos oportunizar a esses alunos o 

conhecimento sobre leitura, reflexão e produção textual, seguindo critérios (um tipo e um 

gênero específicos), pois tínhamos a crença de que um aluno do Ensino Médio deveria ter o 

domínio da argumentação, da defesa do seu ponto de vista, não somente através da oralidade, 

mas também da escrita. Por esse motivo, primeiramente, lançamos a proposta de leitura dos 

dois clássicos da nossa literatura, depois fizemos os debates orais e, em seguida, solicitamos a 

escrita. Além disso, oferecemos um pequeno suporte sobre o gênero escolhido, para, somente 

depois disso, motivarmos a escrita e, por fim, depois que eles escrevessem, podermos recolher 

os textos.   
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4.7 OS TEXTOS – AS RESENHAS ESCRITAS PELOS ALUNOS 

 

[...] o aluno deve tomar consciência da diversidade 

textual e aprender a escrever textos não “em geral”, 

mas em função das situações particulares de 

comunicação (segundo o objetivo que se pretenda 

atingir: convencer, divertir, explicar; segundo seu 

destinatário: autoridades, colegas de classe, 

professores, pais, alunos de outra escola; segundo o 

lugar social onde o texto será publicado: revista ou 

jornal da escola, fichamentos para uso em aula etc.). E, 

para isso, terá de inspirar-se em ou ter como referência 

outros textos sociais em uso (PASQUIER; DOLZ, 2013, 

p. 3). 

 

 

Os textos dos alunos foram produzidos de maneira manuscrita e digitada. Ao todo, 

temos 15 textos que foram lidos e analisados, buscando encontrar marcas de assunção ou não 

da responsabilidade enunciativa. Nos anexos da pesquisa, podemos vê-los de forma digitada.  

Para melhor desenvolver a análise, procuramos entender o que é uma resenha, como 

se escreve e para que serve. Primeiramente, respaldamo-nos em Machado et al. (2004, p. 14), 

quando os autores explicita o que basicamente seria uma resenha, afirmando:  

 

 

Este é um gênero que pode ser chamado por outros nomes, como resenha crítica, e 

que exige que os textos que a ele pertençam tragam informações centrais sobre os 

conteúdos e sobre os aspectos de outro(s) texto(s) lido(s) – como, por exemplo, 

sobre seu contexto de produção e recepção, sua organização global, suas relações 

com outros textos etc. – e que, além disso, tragam comentários do resenhista não 

apenas sobre os conteúdos, mas também sobre esses outros aspectos.   

 

Segundo as autoras, por se tratar de um gênero específico, a escrita de uma resenha 

deve seguir normas, critérios, para que não se fuja dos seus principais propósitos, que são o de 

apresentar, descrever, analisar e avaliar um produto cultural, que no nosso caso foi um livro 

de literatura. 

Machado et al. (2004, p. 31) acrescenta, ainda, que, “ao escrever uma resenha 

escolar/acadêmica, deve-se levar em consideração que estará escrevendo para o professor que, 

se indicou a leitura, deve conhecer a obra. Portanto, ele avaliará não só a leitura da obra, 

através do resumo que faz parte da resenha, mas também sua capacidade de opinar sobre ela”. 

Esse foi justamente o objetivo de termos solicitado a leitura das obras literárias e, 
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posteriormente, a escritura das resenhas. Gostaríamos de ver e saber como nossos alunos 

escreviam e se posicionavam em textos dissertativos escritos, até porque pensávamos que os 

alunos que estudavam no Ensino Médio deveriam ter desenvolvido essa competência de 

escrita. Contudo, percebemos que nem tudo o que imaginávamos acontecia na realidade, visto 

que uma parte deles não tinha hábitos de leitura nem de escrita através dos gêneros 

discursivos/textuais.   

 Portanto, para sabermos mais sobre o gênero resenha e para podermos conhecer as 

normas mais técnicas sobre o gênero, lemos os livros de Machado acerca da resenha e do 

resumo, pois, com base nesses livros, é possível aprendermos a escrever o gênero por meio de 

leituras de textos e exercícios que nos levam à compreensão das características do gênero que 

estão sendo ensinadas. Além disso, visitamos sites para obter artigos que pudessem nos ajudar 

a estabelecer critérios de ensino e de avaliação das resenhas escritas.  De posse dos materiais 

que nos serviria de subsídios sobre a escrita e a avaliação dos elementos que constituem uma 

resenha, passamos a trabalhar com os textos que recebemos dos alunos. Iniciamos o trabalho 

separando-os, lendo-os e fazendo algumas anotações que acreditávamos serem pertinentes, 

além de irmos encontrando as marcas da RE. 

No quadro a seguir, demonstramos a divisão do recebimento dos textos. 

 

 

Quadro 2 – Divisão do recebimento das resenhas dos alunos 

QUANTITATIVO DE TEXTOS RECEBIDOS 

TOTAL: 15 

TEXTOS MANUSCRITOS TEXTOS DIGITADOS 

12 3 

 

Analisando os textos dos alunos, verificamos que a maioria deles não seguiu o 

modelo canônico que estrutura ou caracteriza uma resenha, mas nos textos que eles 

escreveram há posicionamentos interessantes e é sobre esses posicionamentos deles que 

retiraremos os excertos necessários à nossa análise. Dentre os textos coletados, podemos dizer 

que há: resumos, comentários, pequenos trechos do livro, apresentação da biografia do autor, 

havendo, em um caso, até uma confusão entre as histórias do autor e do narrador da história 

contada no livro de literatura que deveria ser resenhado. Além disso, existiam textos que 

foram copiados da internet e outras situações que serão mais bem explicadas no capítulo de 

análise.  
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Precisávamos reconhecer nos textos escritos pelos alunos as características da 

resenha tanto para a instrução de como fazer quanto para nos orientar em relação à sua 

correção, para saber se elas correspondiam ao modelo estudado e solicitado. 

Enfim, durante a pesquisa, notamos mais soluções do que problemas, uma vez que 

encontramos um fenômeno bastante interessante, pois, trabalhando com o gênero resenha, 

percebemos que, enquanto na universidade, os alunos não se posicionam em 1ª pessoa do 

singular nas resenhas acadêmicas, apresentando um certo apagamento enunciativo, as 

resenhas escolares dos alunos analisados apresentam-se em 1ª pessoa do singular, 

posicionando-se, criticando e analisando o conflito da obra até de maneira emotiva, 

mostrando um engajamento maior ao que foi enunciado. 

Na última seção deste capítulo de metodologia, veremos como procedemos na 

escolha das categorias de análise que foram observadas e interpretadas nas resenhas dos 

alunos, como também como a análise foi organizada. 

 

4.8 CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PESQUISA  

 

Durante toda a pesquisa, fizemos leituras a respeito dos estudos que antecederam a 

teoria postulada por Adam, procurando compreender melhor os preceitos da RE, bem como os 

conceitos sobre enunciação, polifonia, PdV, mediativo, engajamento e desengajamento, 

dentre outros termos e estudos. 

Fundamentamos nossa análise em duas das categorias apresentadas por Adam 

(2011), que concernem aos índices de pessoas e às modalidades, bem como acrescentamos a 

categoria referente à apreciação, proposta por Rabatel (2011). A partir da escolha das 

categorias de análise, observamos nos textos dos alunos as questões referentes à adequação ou 

não ao gênero, ao engajamento enunciativo, que, a nosso ver, ocorreu de maneira bem 

explícita, sem que houvesse a proteção das faces dos enunciadores, o que normalmente ocorre 

na escrita de textos pertencente à tipologia argumentativa e mais precisamente no gênero 

resenha. Observamos também que os alunos envolvidos na pesquisa se posicionaram 

utilizando as marcas linguísticas que representam as categorias de análise que por nós foram 

escolhidas para a execução da análise e consequentemente para justificar os objetivos da 

pesquisa, referentes ao engajamento (assunção ou não da RE) e da escrita adequada ou não do 

gênero resenha.  
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Em nossa pesquisa, o foco recaiu em uma estratégia específica de engajamento 

enunciativo, demonstrando que foi mais recorrente o uso da 1ª pessoa, tanto na presença 

pronominal quanto no uso dos verbos, advérbios ou expressões de modalidade apreciativa. 

Também observamos que a presença pronominal foi mais recorrente nos verbos/advérbios de 

opinião ou de apreciação. Dessa forma, pensamos sobre a possibilidade de incluirmos os 

verbos e advérbios que expressam opinião ou apreciação como categoria que favoreceu nossa 

análise com os textos dos alunos. 

Por termos observado tais peculiaridades nos textos escritos, escolhemos analisar os 

textos através das seguintes categorias propostas por Adam (2011), as quais foram utilizadas 

na análise. 

 

Quadro 3 – Categorias de análise escolhidas para a pesquisa  

Categorias Marcas Linguísticas 

Índices de pessoas Meu(s), minha(as), a mim, eu, nós, nosso (a, os, as) 

Modalidades Verbos de opinião (crer, saber, duvidar, ignorar, 

convir, declarar que...) 

Advérbios que sugerem opinião (talvez, sem 

dúvida, certamente, provavelmente...) 

 

Ainda como categoria de análise a ser observada nos textos dos alunos, escolhemos a 

que enuncia modalidade apreciativa, através de verbos ou expressões apreciativas, defendida 

por Rabatel (2011). Para esse autor, a emissão de apreciação valorativa, quando usada por 

enunciador marcado também, caracteriza a RE, haja vista que através do uso dos verbos ou 

expressões valorativas exprimimos juízos de valor positivos ou negativos a respeito do que 

enunciamos, expondo, assim, o nosso ponto de vista (PDV). 

Na análise, apresentamos primeiramente as resenhas, que estão numeradas de 1 a 15. 

Abaixo de cada resenha, há um quadro em que destacamos os excertos com as marcas 

linguísticas da RE. Em seguida, encontram-se os nossos comentários referentes ao gênero 

resenha e às marcas linguísticas encontradas nos textos, bem como comentários 

interpretativos sobre as escritas dos alunos
13

. 

A fim de identificarmos com mais facilidade as marcas linguísticas da RE, 

elaboramos um esquema de cores que destacam nos textos e nos quadros presentes na análise 

essas marcas. Observemos o esquema: 

 

                                                           
13

 Ressaltamos que, na análise, os textos que compõem o nosso corpus estão digitados conforme nos foram 

entregues, apresentando, portanto, diversificados desvios linguísticos e de organização textual. 
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Esquema 4 – Marcações nas resenhas: cores que destacam as categorias de análise 

 

Índice de pessoa – amarela 

Modalidades de verbos e advérbios de opinião – verde 

Verbos ou expressões de valor apreciativo – lilás 

Verbos perceptivos – vermelho
14

 

 

Nessa perspectiva, após definirmos as categorias que elegemos para orientar a 

análise e mostrarmos como está organizada a análise dos dados, passaremos para o próximo 

capítulo, no qual procuraremos observar como se materializam as categorias escolhidas em 

cada um dos textos analisados e, posteriormente, encerraremos com as considerações finais.  

 

  

                                                           
14

 Mesmo não tendo sido inclusa na categoria de análise desta pesquisa, encontramos a ocorrência de verbos 

perceptivos em uma das resenhas, com o valor de opinião. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS – A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NAS 

RESENHAS DOS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Toda enunciação produz simultaneamente um 

enunciado e um sujeito [...] (COMPAGNON, 1996, p. 

135). 

Ler Machado de Assis é refletir sobre o comportamento 

humano. Suas histórias escritas, há mais de cem anos, 

ainda são atuais porque esses problemas de consciência 

não envelheceram, são os mesmos que ainda 

enfrentamos (TUFANO, 2003, p 8). 

 

 

As duas epígrafes de abertura deste capítulo de análise estão relacionadas com o que 

nos propusemos durante a pesquisa, pois objetivamos observar, descrever e analisar os 

estudos da enunciação, mais precisamente os que se referem à Responsabilidade Enunciativa. 

Além disso, verificamos algumas questões relacionadas aos gêneros discursivos/textuais, 

dando mais ênfase à resenha, que foi o gênero textual trabalhado em sala de aula para que os 

alunos escrevessem sobre os livros lidos, bem como buscamos encontrar os posicionamentos 

enunciativos dos alunos envolvidos na pesquisa através de resenhas críticas produzidas sobre 

o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. No caso da nossa pesquisa, faremos a análise 

de 15 resenhas escritas por alunos do 2º ano Ensino Médio da Escola Estadual Manoel de 

Melo Montenegro situada na cidade de Ipanguaçu/RN.  

Ressaltamos que a observação e a análise linguísticas foram ferramentas usadas para 

o desenvolvimento da investigação. Nessa direção, Batista (2013, p. 39) aponta:  

 

Observar a linguagem humana (as línguas e seus fenômenos) coloca-se em posição 

de reconhecimento de uma complexidade. Podemos afirmar que a essência do 

humano está de fato relacionada à propriedade linguística. Dessa forma, examinar a 

estrutura e o funcionamento da linguagem é não só se surpreender como também se 

esforçar para buscar teorias e explicações que possam delinear o que é a linguagem 

humana materializada em diferentes sistemas linguísticos.  

 

Dessa forma, passaremos à análise dos textos dos alunos que foram inseridos nesta 

pesquisa. 
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5.1 ANÁLISE DAS MARCAS LINGUÍSTICAS ENCONTRADAS NOS TEXTOS DOS 

ALUNOS 

 

Apresentaremos, nesta seção, as resenhas e os excertos com as marcas linguísticas da 

RE retirados das resenhas dos alunos, bem como indicaremos abaixo de cada quadro a análise 

a respeito do gênero e das marcas da RE ou da não RE presentes nas resenhas
15

. 

Vejamos as resenhas, os quadros e as análises: 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: J. R. M. Costa  

D. Glória mãe de Bentinho prometeu a Deus que se desse um filho a ela, ela 

colocaria-o em um seminário para ser padre. Deus correspondeu e enviou Bentinho, que 

morava em matacavalos e conheceu sua vizinha que era irmã-namorada dele, Capitolina- a 

Capitú. 

Dona Glória depois de viúva esquecia da ideia do seminário por não querer afastar-se 

do seu filho, mais um amigo disse: Promessas feitas devem ser cumpridas. Depois de muitos 

acontecimentos Bentinho entrou no seminário, mais jurou a Capitú amor eterno. Já no 

seminário Bentinho conheceu Escobar, que tornaram-se grandes amigos, Depois de alguns 

anos Bentinho saiu, formou-se em direito, casou-se com Capitú e Escobar casou com Sancha, 

os casais tiveram filhos. Escobar faleceu, Bentinho percebe que Capitú não chorava mais 

aguçava um sentimento fortíssimo e logo sentiu-se traído por Capitú, Bentinho tentou suicídio 

e foi interrompido por Ezequiel seu “filho”. 

_ Papai, papai... 

_ Não eu não sou seu pai! Disse Bentinho. Capitú e Bentinho se separam, Capitú foi 

como filho para a Suíça morrendo anos depois. Ezequiel voltou para o Brasil e foi ao encontro 

do pai que tratou-lhe friamente, conversaram muito, Ezequiel morreu em viagem de febre 

tifoide. Bentinho resistiu, só tinha vários amores, nada que o fez esquecer sua primeira e única 

amada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Estamos chamando de resenhas todos os textos produzidos pelos alunos, embora saibamos que alguns deles 

não apresentam os elementos textuais que estruturam uma resenha. 

RESENHA - 01 
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Quadro 4 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa resenha, percebemos, inicialmente, que faltam o posicionamento e a opinião 

da leitora a respeito da obra lida. Observamos que há, apenas, uma breve apresentação, sem 

muitos detalhes, sobre a obra literária em questão, o que pode confundir o leitor, que talvez 

não entenda como os fatos se sucedem. Além disso, a autora da resenha não escreveu usando, 

adequadamente, as normas de escrita de uma resenha. 

Pelo que observamos no Quadro 4 acima e no texto, não há ocorrências que possam 

caracterizar a RE, pois não há posicionamento, opinião ou atribuição de valor apreciativo à 

obra lida, por parte da autora da resenha. 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: M. M. da Silva 

 

D. Casmurro é um romance metalinguístico do primeiro ao último capítulo. 

Bento é de uma família rica e tradicional e se apaixona por Capitu uma moça pobre e 

simples ele já estava com planos de ir para um seminário para se tornar padre quando conhece 

a jovem. 

Logo quando começam a namorar disfarçam e fingem que são só amigos para não 

levantarem suspeitas as vezes Capitu é dissimulada para e encobrir o namoro dos dois. 

Logo depois ele não vai para o seminário e os dois se casam. Com o tempo Bento 

ficou muito ciumento Capitu tem seu primeiro filho, Bento confessa que já chegou a ter ciúme 

de tudo e de todos a sua volta. 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos ou expressões de 

modalidade apreciativa 

(Rabatel) 

Não há ocorrência nesse 

texto 

Não há ocorrência nesse 

texto 

Não há ocorrência nesse 

texto 

RESENHA - 02 
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Em algumas linhas do texto o autor deixa transparecer que o primeiro filho de Capitu não 

seria de Bento. São muitas ironias que não sabemos ao certo ser houve mesmo adultério da 

parte de Capitu ou de ambos as partes. 

 

Quadro 5 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resenha 02 se apresenta com poucas informações detalhadas a respeito da obra lida, 

dificultando a compreensão do texto, já que a autora não a analisa bem, não sendo mostrados 

detalhes de todo o desenrolar da obra para que se entenda o que ocorre e se justifique o 

posicionamento da autora da resenha. 

 Vemos que há um posicionamento no final do texto e que é feito em 1ª pessoa do 

plural – Nós de forma elíptica. O uso do pronome pessoal se caracteriza como assunção da 

RE, porque a autora afirma não “saber ao certo ser houve mesmo adultério da parte de Capitu 

ou de ambos as partes”. Percebe-se que ela emite opinião e ponto de vista que se materializa 

no texto. 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: A. B. P. da Silva 

 

Machado de Assis é conhecido como um dos maiores escritores, ele faz o papel de 

Bentinho, que mora em mata-cavalos, onde tinha uma vizinha que ele considerava muito, seu 

nome é Capitu. Dona Glória, mãe de bentinho, fez uma promessa, de que ele seria um padre! 

Ele ainda chegou a ir pro seminário, quando pequenos bentinho e Capitu brincavam de missa, 

mais ele queria ser qualquer coisa menos ser padre, Capitu quando soube que bentinho iria 

pro seminário ficou muito triste. Já no seminário bentinho conhece um amigo, Escobar, e 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos ou expressões de 

modalidade apreciativa 

(Rabatel) 

01 ocorrência – Nós 

elíptico ou desinencial 

01 ocorrência – sabemos 

 

São muitas ironias que não 

sabemos ao certo ser 

houve mesmo adultério da 

parte de Capitu ou de 

ambos as partes 

Não há ocorrência nesse 

texto 

RESENHA - 03 
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ficaram muito amigos, bentinho decidiu falar pra Escobar o que acontecia com ele, e ele 

resolveu ajudá-lo, Escobar morre, e Bentinho achou Capitu muito estranha, e logo depois 

percebeu que seu filho Ezequiel (primeiro nome de Escobar) parecia muito com o falecido 

amigo, bentinho resolveu separar-se de Capitu, ela foi morar com seu filho na Suíça, depois 

de algum tempo Ezequiel volta à casa de seu pai, para avisar lhe da morte de sua mãe, quando 

o pai o vê, pensa... ele tem o mesmo rosto de Escobar, um pouco mais baixo, menos cheio de 

corpo, as maneiras são diferentes. Logo Ezequiel fala pro pai o que aconteceu com sua mãe. 

Algum tempo depois Ezequiel fala para o pai sobre sua viagem a Grécia, com mais um tempo, 

bentinho recebe a notícia de que Ezequiel morreu de uma febre tifoide e que ele foi enterrado 

em Jerusalém. 

O romantismo é um movimento artístico que surgiu no século XVIII até o século 

XIX. O nome do autor é Joaquim Maria Machado de Assis, o livro foi escrito no ano de 1899, 

ele morreu com uma infecção intestinal, no dia 29 de setembro de 1908. O livro Dom 

Casmurro é muito interessante e desperta a curiosidade dos leitores, quanto mais se ler, mais 

vontade surge, eu gostei muito, e com esse livro ele deixou a dúvida, Capitu traiu mesmo 

bentinho com Escobar? Machado de Assis fala sobre o adultério que é um tema muito atual, e 

comentado! 

 

Quadro 6 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 03 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na resenha 03, as informações sobre o livro aparecem de forma resumida no texto 

produzido. Contudo, há marcas que representam a RE, pois há a opinião da leitora sobre a 

obra o autor do livro, tendo destaque também para a contextualização da época na qual a obra 

foi escrita. Mesmo que a autora não tenha seguido o modelo de resenha, o texto apresenta 

ponto de vista a respeito do livro lido. 

Conforme destacado no texto e no quadro, observamos que há posicionamento em 

primeira pessoa do singular (Eu), bem como modalização de opinião através do advérbio 

“muito”. Além disso, a autora apresenta a modalização apreciativa através do verbo “gostar” 

intensificado pelo advérbio muito. 

 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos ou expressões de 

modalidade apreciativa 

(Rabatel) 

01 ocorrência –   

Eu marcado 

01 ocorrência 

...é muito interessante e 

desperta a curiosidade dos 

leitores quanto mais ler, 

mais vontade surge...  

 

01 ocorrência 

Gostei muito... 
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RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: M. A. Silva 

 

Machado Diassis nos faz neste livro a intrigante história de quatro fortíssimos 

personagens. Que a cada momento da vida desses personagens o autor deixa bem claro dúvida 

para o prezado leitor dúvidas essas que estão relacionados a traições, paixões e intrigas. 

Vimos também que Machado Diassis deixa que o leitor tenha uma ideia formada sobre a obra 

do escritor. 

Ele também deixa que o leitor fique se perguntando se Capitu traiu Bentinho ou não.  

Esse texto é uma obra de Arte e literatura o texto tem a clareza e a sua consistência 

do enredo. 

O autor tem argumentos que deixa bem claro que o texto é duvidoso. 

A principal ideia do texto é a dúvida e perguntas e diálogos com o autor no texto ele 

fala com um leitor essa é a ideia principal do autor. O autor quer atingir o leitor para que o 

leitor tem dúvidas e respostas sobre o enredo. 

 

 

 

Quadro 7 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 04 

Índices de pessoas (Adam) 

1ªpsessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

02 ocorrências –  

01 Nos marcado 

01 Nós elíptico  

01 ocorrência 

 

Vimos também que 

Machado Diassis deixa 

que o leitor tenha uma 

ideia formada sobre a obra 

do escritor. 

 

02 ocorrências 

Esse texto é uma obra de 

Arte e literatura o texto 

tem a clareza e a sua 

consistência do enredo. 

 

O autor tem argumentos 

que deixa bem claro que o 

texto é duvidoso. 

 

*Nestes excertos, não há 

RESENHA - 04 
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N 

 

 

Na resenha 04, percebemos que há opiniões sobre o livro Dom Casmurro, mas estas 

não são formuladas de maneira direta, tampouco apresentam a obra de acordo com as normas 

de escrita de uma resenha. 

O texto escrito apresenta uma particularidade que o diferencia dos demais textos 

analisados até o momento, uma vez que apresenta como marca linguística de pessoa o (Eu), 

sendo que as outras resenhas usavam a primeira pessoa do plural (Nos/Nós). Sob nosso 

prisma, a responsabilidade enunciativa ocorreu nessa resenha, através do uso do (nós) elíptico, 

do verbo de valor perceptivo (vimos), pois a partir dele surge a ideia de valor opinativo sobre 

o livro lido e também ocorreu pela modalidade apreciativa que aparece no texto de maneira 

sutil, mas que, ao lermos o excerto, a apreciação da obra torna-se perceptível.  

 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: D. O. de Souza 

 

Dom Casmurro gira em torno de um episódio. A respeito de Bentinho de que sua 

esposa Capitu tinha cometido adultério com Escobar, seu melhor amigo. O surpreendente 

nessa obra é Bentinho, o marido que crê na traição da mulher; Dom Casmurro, quem ocupa a 

*Nesse caso, o verbo em 

questão, de acordo com as 

categorias de análise 

propostas por Adam, se 

encaixaria melhor na 

categoria 8, referente às 

indicações de um suporte 

de percepções e de 

pensamentos relatados. 

Colocamos aqui por 

acreditar que o restante do 

enunciado demonstra 

opinião. 

um verbo de valor 

apreciativo, mas cremos 

que a apreciação se dá pelo 

sentido que o enunciado 

adquire. 

RESENHA - 05 
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posição de narrador. Ele relata os acontecimentos de acordo com suas lembranças e porque 

assim o leitor acompanha os desdobramentos exclusivamente do ponto de vista do marido 

supostamente traído. Bento de Albuquerque é o outro protagonista e o narrador da história. 

Sua mãe, D. Glória, espera que ele vá para o seminário e estude para ser padre. Bentinho 

porém, tem outro plano: deseja casar-se com Capitu. Livre da vida religiosa, ele realiza o 

sonho de viver com a amiga de infância, mas começa a ser atormentado pelo ciúme. Passa a 

alimentar a sensação de adultério, relacionando Capitu a seu melhor amigo, Escobar. A 

medida que o filho Ezequiel cresce, Bentinho vê cada vez mais semelhanças do menino com 

Escobar. A suspeita de traição provoca o fim do casamento. 

Bentinho ou Dom Casmurro, como narrador passa a ser chamado depois de velho 

mora sozinho no engenho novo. O ano era de 1857 informa o narrador Bentinho quando os 

dois protagonistas estão com 14 e 15 anos. Portanto historicamente “Dom Casmurro” é 

ambientado no Segundo Reinado. Nessa época o Brasil é uma monarquia, que tem à frente o 

imperador D. Pedro II. O Rio de Janeiro, local onde o romance se desenlaça, é capital do 

Império. Os fatos históricos, entretanto, não repercutem o desenrolar dessa obra de Machado 

de Assis, que tem um possível caso se adultério. Em todo o momento, o narrador-personagem 

Bentinho conversa com o leitor é um recurso chamado metalinguagem, característica deste 

romance. Bentinho não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 

cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos feito em duas 

tranças, com a moda o tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Capitu 

gostava de dançar e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Após o casamento dos dois 

Bentinho continua a admirar Capitu, mas já mostra sinais de ciúme. 

O enredo apresenta característica não-linear Machado de Assis faz uso de ações 

alternativas com digressões, quando rememora ou traz à tona informações para melhor 

explicar determinadas situações. A simplicidade, no entanto é a marca de Dom Casmurro. O 

resultado é que o leitor foca seus olhos na força da narrativa. Aí, pode-se saborear a 

genialidade do escritor. 

Eu gostei muito do livro de Machado de Assis, porque é uma história muito 

interessante, que acontece muito no nosso Brasil, eu acho que nessa obra o autor não está 

mentindo ele está falando a verdade, e gostei mais ainda da sua história de vida, porque ele 

poderia ter sido um menino qualquer de periferia mas ele lutou não se deixou levar pelos 

obstáculos da vida. 

 

Quadro 8 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 05 

 

 

 

 

 

 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

04 ocorrências –  

02 Eu marcados 

01 Eu elíptico 

01 Nosso marcado  

01 ocorrência 

 Eu acho... 

02 ocorrências 

Eu gostei muito do livro... 

E gostei mais ainda... 
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Na resenha 05, destacamos quatro ocorrências do uso da primeira pessoa, sendo duas 

no singular e uma no plural através do pronome “nosso”, as quais apresentam claramente as 

características da RE, haja vista que se percebe o engajamento, o compromisso em relatar o 

que pensa da obra lida. 

Sobre as normas de escrita do gênero resenha, a autora apresenta uma avaliação da 

obra, mesmo não seguindo a formação estrutural de uma resenha. 

Ao usar o verbo “achar”, de acordo com a categoria de modalidades de verbos e 

advérbios opinativos que é defendida por Adam, a autora demonstra sua opinião sobre a obra, 

enunciando até de maneira equivocada um posicionamento a respeito do autor, por considerar 

que em uma obra ficcional o autor poderia estar falando a verdade.  

No caso da modalidade de apreciação, a autora utiliza em dois momentos o verbo 

“gostar” para mostrar apreço pela obra e pelo autor, já que no comentário ela mistura as 

histórias do narrador-personagem Bentinho (que foi escrito por Machado de Assis) com as 

histórias do próprio autor do livro lido.  

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNO: W. Vilela 

 

Maior escritor de todos os tempos Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) filho 

de mulata de uma lavadeira portuguesa dos açores. 

Ao estudar a obra Machado de Assis, a crítica divide-a em duas fases bem distintas 

cuja marca deliminatória é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas publicado em 

(1881) se sobressai no romance. 

No Dom Casmurro que foi escrito em (1900) foi considerado um livro do Romantismo 

mais fino de todos os romances. 

Que conta a história de um garoto que antes de nascer já estaria predeterminado o seu 

destino, pois sua mãe D. Glória tivera feito uma promessa que o seu filho que nasceria seria 

temente a Deus seria um padre. Após alguns anos ele morando em Matacavalos, conheceu a 

jovem Capitolina, que sua família se mudou porque onde morava antes foi atingida por uma 

enchente onde perdeu-lhe tudo. Ele passou a fazer o seminário.  Eles caminhavam sempre 

juntos e brincavam de médicos os dois jovens não se separavam sempre lado-a-lado se 

apaixonaram. Ele sempre sentia o seu coração acelerar quando ela chegava perto. 

Eles fizeram juras de amor. Juraram casar-se um com o outro antes dele viajar eles se 

beijaram. 

RESENHA - 06 



85 
 

José Dias percebe que os dois só andavam juntos e viu que isso poderia complicar e 

foi o que aconteceu ele viajou mais chegando lá ele se arrepende. 

Pede a José Dias que peça a sua mãe autorização para sair da Igreja embora ser padre 

fosse um futuro bonito ele não podia ser pois amava Capitu. 

Capitu ela era cínica e dissimulada fingia e mentia como os pais. Ele sempre cobra a 

José Dias amigo da família para que peça a sua mãe para que saísse do seminário. 

Um certo dia Sancha amiga de Capitu esteve doente ela foi ajudá-la Bentinho tinha 

chegado de viagem e perguntou a sua mãe sobre Capitu ela respondeu que ela tinha ido até a 

casa de Sancha e que achava que ela estava ficando com alguns garotos ele ficou com ciúme 

foi até lá e viu ela cuidando de sua amiga doente. 

Ele já não suportava de tanta saudade e estava com muitos ciúmes. 

Até que chegou o dia que ele tanto queria após tantas tentativas, ele saiu do seminário 

e levou seu amigo Escobar que se sentiu atraído por Sancha. Eles já estavam de maiores e se 

casaram Bentinho e Capitu e Escobar e Sancha estreitaram relações Escobar passou a visitar 

Bentinho se formou em direito e vivia fora. Dessa relação nasce Ezequiel filho dos dois 

Bentinho e Capitu, mas o tempo foi passando ele já parecia com Escobar, Escobar morre à 

desconfiança aumenta quando o caixão está com o morto dentro e Capitu chora ao pé do 

defunto até mais aflita que a própria Sancha. 

Foi um motivo pela separação de Capitu e Bentinho ela leva Ezequiel para outro país 

anos depois morre, Ezequiel volta para ver o pai Bentinho, mas tanspareceu afigura de 

Escobar – o nome de Ezequiel correspondia ao pai ele morreu após ter vivido uma vida 

corrida Ezequiel ele na medida que crescia saía a seu pai mais “sostor”, ninguém pensou em 

fazer um exame de D.N.A. ou não existia na época? Na minha opinião houve adultério sim! É 

óbvio. 

 

 

 

Quadro 9 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lermos a resenha 06, observamos que o texto apresenta indagações feitas pelo autor 

a respeito da obra lida. Além disso, o aluno expõe o seu ponto de vista através do pronome 

“minha”. No excerto da resenha destacado no texto e no quadro, identificamos a 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

01 ocorrência –  

01 Minha marcado 

  

02 ocorrência 

Na minha opinião houve 

adultério sim! 

É óbvio. 

Não houve ocorrência 
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caracterização da RE pelo uso do pronome de primeira pessoa e da expressão que enuncia a 

modalidade de opinião.  

Pela forma como ele enfatiza no texto sua indignação e opinião sobre a obra lida, 

referindo-se à possível traição de Capitu como algo óbvio, o autor o faz de maneira emotiva. 

É possível observar no texto o uso das interrogações e exclamações, que denotam o seu 

envolvimento com a leitura e com as histórias vividas pelas personagens da obra. 

Na resenha, não há total fidelidade ao plano de texto do gênero, nem marcações da 

modalidade apreciativa. 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNO: R. Júnior 

 

O livro Dom Casmurro do autor Machado de Assis é um romance da literatura 

brasileira, sua publicação foi diretamente como livro no ano de 1989. O livro descreverá ao 

longo, um romance entre Capitu e Bentinho, outros personagens que aparecerão ao seu 

decorrer. Dona Glória, Tio Cosme, José Dias. Prima Justina (prima de Dona Glória), Pedro de 

Albuquerque Santiago, Sr. Pádua e Dona Fortunata, Padre Cabral, Escobar. 

O livro Dom Casmurro passa no século passado, iniciando o porquê do apelido Dom 

Casmurro, o Casmurro é porque achavam ele um homem alado e metido consigo e o Dom 

veio por ironia por causa do brilho da ironia. Viviam em uma antiga fazenda, onde Bentinho 

(Dom Casmurro) tinha nascido. O seu pai estava muito doente, mas foi curado pelo médico 

José Dias que não quis receber remuneração, então o pai de Bentinho lhe propôs que vivesse 

na casa, o médico foi embora, mas garantiu que voltava e após duas semanas voltou para a 

casa do pai de Bentinho, o qual foi eleito deputado e foram para o Rio de Janeiro, onde o 

médico também foi. Lá, o pai de Bentinho voltou a ficar doente e o José Dias confessou que 

não era realmente médico, logo seu pai morreu e a mãe de Bentinho, Dona Glória, pediu que 

o médico ficasse. A mãe de Bentinho tinha feito uma promessa após o seu primeiro filho ter 

morrido, o seu próximo filho seria padre em agradecimento a Deus. Desde crianças Capitu e 

Bentinho brincavam de fazer missas, sempre Bentinho fazia promessas e as não cumpriam, 

todas se acumulando. Bentinho disse a mãe que não seria padre, poderia ser tudo, menos 

padre. E começou a encontrar as escondidas com Capitu. Mas suas mãe decidiu que ele ia 

com o Padre Cabral, então Capitu ficou muito triste e juraram que iam se casar quando ele 

voltasse se casariam. Tentou várias ideias, mas nada dava certo. Então foi para o seminário 

junto com o Padre Cabral. Passado alguns meses, sua mãe ficou muito doente, ele achou 

parcialmente bom, pois poderia sair, ocorreu tudo bem e sua mãe melhorou. No seminário, 

RESENHA - 07 
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entrou Escobar que ficou amigo de Bentinho, e louco para saírem acharam um jeito de se 

livrarem, refletiram ao pé da letra a promessa da mãe de Bentinho, e mandaram dizer ao papa, 

no entanto, os dois acabaram saindo do seminário. E se casou com Capitu e tiveram um filho 

chamado Ezequiel em homenagem a Escobar. Ele desconfiou da semelhança de seu filho com 

Escobar, porém logo recebeu a notícia que Escobar tinha morrido, fez alguns cálculos e teve 

quase certeza da traição, e tentou se suicidar, mas pensou no seu filho. Viajaram para a Suíça 

e os deixaram lá, sua esposa e seu filho, algum tempo depois, soube que sua esposa tinha 

morrido e Ezequiel volto, formado em arqueologia, como Escobar, já estava de viagem 

marcada para o Oriente Médio, e morreu por lá de febre tifoide e foi enterrado em terreno 

sagrado. 

Gostei muito do livro de Dom Casmurro, pois é uma história de ficção brasileira e 

muito popular.  A obra tem por objetivo expor a traição de Capitu e o melhor amigo de seu 

marido, Escobar. Que deixa implícito esta traição, não mostra atos verdadeiros de que a 

traição realmente tenha ocorrido, então, fica a interrogação e a dúvida, Capitu traiu ou não 

traiu Bentinho? 

É uma história complexa de ser entendida e precisa de uma atenção exclusiva do 

leitor. Na história Bentinho é ingênuo, por perceber tarde demais o problema da semelhança 

de seu filho com Escobar, o seu melhor amigo. E Capitu é uma personagem bonita, calculista 

e complexa, o que dificulta a sua abordagem tanto para o leitor como também para os próprios 

personagens que compõem o livro. 

A linguagem usada é um diálogo diretamente com o leitor, o que deixa mais próxima a 

história fictícia com os amantes leitores, e chama de alguma forma o leitor a entrar e 

aprofundar a cada vez mais na história e no mistério que transcorre da metade do livro. 

Ao final da leitura o leitor pode seguir dois caminhos; o da concepção de Bentinho, em 

pensar que a mulher o traiu como verdade ou levando em conta do autor querer inventar algo 

diferente e contraditório do amor para Capitu. 

 

Apresentação de Machado de Assis 

 

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, 

era filho do senhor Francisco José de Assis e da senhora Maria Leopoldina Machado de Assis, 

e neto de escravos alforriados. Mulato e vítima de preconceito, perdeu muito cedo a sua mãe, 

sendo criado pela madrasta Maria Inês. 

Com a morte do seu pai, começa a vender doces para ajudar a sua madrasta. Só assistia 

às aulas quando não estava trabalhando. Na infância, estudou numa escola pública durante o 

primário e aprendeu francês e latim. 

Aos 16 anos, publica seu primeiro trabalho literário, o poema “Ela”, na revista 

Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo, foi 

revisor e funcionário público. 

Seu primeiro livro foi impresso em 1861, com o título Queda que as mulheres têm 

para os tolos, onde aparece como tradutor. E publica seu primeiro livro de poesias em 1864, 

sob o título de Crisálidas. 
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Em 12 de novembro de 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novais. A 

morte de sua esposa, em 1904, é uma sentida perda, tendo o marido dedicado à falecida o 

soneto Carolina, que a celebrizou. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras 

passou a ser chamada casa de Machado de Assis. 

 

ROMANCES 

Ressurreição – 1872 

A mão e a luva – 1874 

Helena – 1876 

Iaiá Garcia – 1878 

 Memórias Póstumas de Brás Cubas – 1881 

Quincas Borba –1891 

Dom Casmurro – 1899 

Esaú de Jacó – 1904 

Memorial de Aires – 1908 

 

 

 

Quadro 10 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa 07  

Índices de pessoa 1ª pessoa 

(singular ou plural) 

(Adam) 

 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

01 ocorrência –  

01 Eu elíptico 

  

01 ocorrência 

Gostei muito do livro de 

Dom Casmurro, pois é 

uma história de ficção 

brasileira e muito popular. 

 

01 ocorrência 

Gostei muito do livro de 

Dom Casmurro. 
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A resenha 07 apresenta a obra resumidamente, mesmo não seguindo totalmente as 

normas de escrita do gênero. Ademais, o autor da resenha mostra a história do autor do livro e 

percebemos que ele emite sua opinião de forma crítica, contemplando, através do uso do (Eu) 

elíptico e dos verbos com valor opinativo e apreciativo, as características da RE. No texto, o 

uso da primeira pessoa que destacamos é o objeto de nossa pesquisa.   

De acordo com os teóricos que estudamos, o uso da primeira pessoa e as modalidades 

opinativas e apreciativas são marcas linguísticas da RE e denotam assunção dos enunciados.  

 Na resenha, a materialização da RE aparece com o uso do pronome pessoal de 

primeira pessoa do singular de forma elíptica, atribuindo opinião e engajamento com o que é 

enunciado. 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO  

ALUNO: R. Peixoto 

 

Dom Casmurro, Bentinho, chamado de Dom Casmurro por um rapaz se seu bairro, 

decide atar as duas pontas de sua vida. A partir daí, iniciar a contar a história (importante 

salientar esse detalhe!É Bentinho que nos narra sua vida) Morando em Mata cavalos com sua 

mãe Dona Glória, viúva, José Dias o agregado, Tio Cosme advogado e viúvo e prima Justina 

(viúva), Bentinho possuía uma vizinha que conviveu como irmã-namorada” dele, Capitolina – 

a Capitu. Seu projeto de vida era claro, sua mãe havia feito uma promessa, em que Bentinho 

iria para um seminário, e tornar-se-ia um padre. Cumprindo a promessa Bentinho vai para o 

seminário, mas sempre desejando sair, pois se tornando padre não poderia casar com Capitu. 

José Dias, que sempre foi contra ao namoro dos dois, é quem consegue retirar Bentinho do 

seminário, convencendo Dona Glória que o jovem deveria ir estudar no exterior, José Dias era 

fascinado por direito e pelos estudos no exterior. Quando retorna do exterior, Bentinho 

consegue casar com Capitu e desde os tempos de seminário havia fundamentado amizade com 

Escobar que agora estava casado e sempre foi amigo íntimo do casal. Nasce o filho de Capitu, 

Ezequiel. Escobar, o amigo íntimo, falece e durante o velório Bentinho percebe que Capitu 

não chorava, mas aguçava um sentimento fortíssimo. A partir desse momento começa o 

drama de Bentinho. Ele percebe que seu filho era a cara de Escobar e ele já havia encontrado, 

às vezes, Capitu e Escobar sozinhos em sua casa. Embora confiasse no amigo, que era casado 

e tinha até filha, o desespero de Bentinho é imenso. Vão para a Europa e Bentinho depois de 

um tem por voltar para o Brasil. Capitu escreve-lhes cartas, a essa altura, a mãe de Bentinho 

já havia morrido, assim como José Dias. Ezequiel um dia vem visitar o pai e conta da morte 

da mãe. Pouco tempo depois, Ezequiel também morre, mas a única coisa que não morre no 

RESENHA - 08 
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romance é Bentinho e sua dúvida. Análise num pequeno comentário: os olhos oblíquos e 

dissimulados de Capitu demonstram as duas pontas da história da vida de Bentinho:  Seu 

primeiro beijo ocorre mediante a percepção daqueles belíssimos olhos de ressaca e seu drama 

é, justamente, a percepção no velório dos mesmos olhos de Capitu. A infância coligada com 

Capitu também contribui para a afirmação de Bentinho, pois ela sempre esteve com o espírito 

de dissimulação que o deixava abismado nos momentos que ela conseguia enganar o próprio 

pai, o velho Pádua. Dom Casmurro é um livro complexo e cada leitura origina uma nova 

interpretação. Segundo Fábio Lucas, perfeccionista de uma das edições de Dom Casmurro: “É 

a triangulação ideal que traduz a certeza de uma consciência conturbada, a de Bentinho (cujo 

nome – Bento Santiago – Santori presenta Bem e Iago no drama Oteloé a consciência 

perversa, ou seja, a fusão entre o bem e o mal), e resulta, para o destinatário de seu discurso 

mesclado de objetividade e de ressentimento (subjetivismo), numa ambiguidade insolúvel”. E 

bem qualquer que seja a solução, uma causa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, 

a saber, que a minha primeira amiga e o meu primeiro amigo, tão extremosos ambos e tão 

queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me... A terra lhes 

seja leve! Vamos à História dos subúrbios. 

 

 

 

 

Julgamento 

É muito bom! Eu já li, não achei difícil compreender... Para mim “Dom Casmurro” é 

um livro muito importante para a cultura brasileira, retrata um tempo da nossa cultura muito 

importante, e a história é magnífica.  

 

Analise 

Machado de Assis 

Romances 

Ressureição – 1872 

A mão e a luva – 1874 

Helena – 1876 

Iaiá Garcia – 1878 

Memórias Póstumas de Brás Cubas – 1881 

Quincas Borba – 1891 

Dom Casmurro – 1899 

Esaú e Jacó – 1904 

Memorial de Aires – 1908   
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Quadro 11 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na resenha 08, de modo geral, observamos que o aluno apresenta a obra através de 

comentários curtos e pouco analíticos sobre o livro. A respeito da organização do texto, o 

gênero não está com o seu plano de texto totalmente contemplado na resenha escrita e 

entregue pelo aluno. 

Ao lermos esse texto, realizamos uma busca na internet e o encontramos publicado em 

um site. Ao observarmos esse fato, ficamos intrigados a fim de saber se o aluno ao menos 

havia lido o livro que deveria resenhar, ou se apenas havia copiado o texto da internet. 

 Nessa perspectiva, surgiu uma dúvida: se o aluno copiou o texto da internet, 

certamente não sabe que, ao fazer isso, ele não representa a própria voz, e sim a voz de um 

“outro”. O aluno não sabe que isso o prejudica enquanto enunciador e responsável pela 

enunciação.  

Vemos esse comportamento como sendo ingenuidade por parte do aluno em não 

conhecer as normas da escrita da resenha (mesmo tendo recebido instrução nesse sentido), 

nem a respeito da enunciação, das vozes que compõem o texto e da responsabilidade 

enunciativa. O aluno não entendeu que na resenha, dentre todos os elementos que a 

estruturam, a avaliação, o ponto de vista do autor da resenha é imprescindível, não havendo 

resenha sem o julgamento do resenhista. Esse julgamento é feito através de linguagem 

argumentativa. 

Entretanto, se levarmos em conta somente o texto entregue, de acordo com o quadro, 

podemos observar que a resenha apresenta marcas linguísticas de pessoa/pronome em 

primeira pessoa do singular; o texto contempla considerações opinativas de modalidade de 

apreciação com o uso da expressão “muito bom” a respeito do livro lido e que deveria ser 

resenhado. Ressaltamos, portanto, que no texto entregue observamos, encontramos e 

destacamos marcas linguísticas da RE, com assunção do ponto de vista. 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

03 ocorrências –  

01 Eu marcado 

01 Eu elíptico 

 

  

02 ocorrências 

Não achei... 

 

Para mim “Dom 

Casmurro” é um livro 

muito importante para a 

cultura brasileira... 

01 ocorrência 

É muito bom 
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RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: R. G. de França 

 

Ao entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir meu nome e escondi-me atrás da 

porta. A casa era a da Rua de Matacavalos, o mês novembro, o ano é que é um tanto remoto, 

mas eu não hei de trocar as datas à minha vida só para agradar as pessoas que não amam 

histórias velhas; o ano era de 1857. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar 

feição monumental as ideias; não havendo, serviam o prolongar as frases. Levantou-se para ir 

buscar o gamão que estava no interior da casa. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e 

rígido. Também se descompunha em acionados, era muita vez rápido e lépido nos 

movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Tio Cosme vivia com minha mãe, 

desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como a prima Justina; era a casa dos três viúvos. 

Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago; 

contava trinta e um anos de idade. Se passou muitos anos, numa bela tarde de Novembro, uma 

trade clara e fresca, sossega como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. 

Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera antes foi como pintar e 

vestir. Agora eu ia começar a minha ópera. Tão depressa vi desaparecer o agregado no 

corredor, deixei o esconderijo, e corri a varanda do fundo. 

A mãe de Bentinho tinha feito uma promessa a Deus, se ele lhe desse um filho ele ia 

ser padre a promessa que Bentinho não gostou, ele e Capitu eram grandes amigos, um gosta 

do outro bastante. Num dia desses Bentinho pegou os cabelos de Capitu e fez um penteado, 

então eles se beijaram. Os dois prometeram um ao outro que quando fossem grandes iriam se 

casar, passaram vários dias e Bentinho foi para o protonatário apostólico aconteceu várias 

coisas quando ele estava lá, a mãe dele ficou doente ele teve que ir visitar a mãezinha em 

casa, chegando lá a enfermeira era Capitu o seu grande amor, quem cuidava de sua mãe 

querida. Ele ficou muito triste quando viu sua mãe naquele estado, o pobre menino disse que 

não ia mais volta para lá, iria ficar com sua mãe. O grande amigo de Bentinho, Escobar o 

amigo do seminário, eles conheceram lá, tempos passaram e a mãe de Bentinho foi ficando 

velha, Bentinho disse a sua mãe que ia ser médico ou advogado, iria estudar com medicina ou 

direito. A mãe dele disse a sua escolha é uma honra meu filho, mas eu tenho minha promessa 

meu querido com Deus, ele falou minha mãe eu amo muito a Senhora, mas disfarça essa 

promessa por favor, meses depois... Bentinho se casa com Capitu, e Capitu tem um romance 

escondidinho com Escobar, que ela fica grávida e o filho é dele e não de Bentinho. Escobar 

era casado com Sancha, que tinha uma filha. Logo depois da gravidez Bentinho descobriu que 

Escobar morreu, e o tempo passa, e ele fica desconfiado que o seu filho com Capitu era 

igualzinho a seu grande amigo Escobar.O nome do filho de Capitu era Ezequiel, aos cinco e 

seis anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da praia da Glória; ao contrário, 

adivinhavam-se neles todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Tal não faria 

Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não recusaria também. O que faria 

RESENHA - 09 
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com certeza era ir atrás dos cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um 

pau, iria a pau. Capitu morria por aquele trabalhador futuro. Apalpei José Dias sobre as 

maneiras novas de minha mãe; ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa 

nenhuma, tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia “a bela e virtuosa Capitu”. 

Quando Escobar morreu, Sancha a mulher dele chorou muito e Capitu foi consolá-la. Quando 

saiu do cemitério, eu Bentinho rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinha fora, sem 

embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Tudo o que Ezequiel fazia, Bentinho 

lembrava de Escobar. Teve um dia que o próprio Bentinho ia se matar, colocou veneno na 

xícara de café, mas Ezequiel chegou na hora, e o chamou para sair com ele. Quando levantei a 

cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e 

é tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saia sem 

falar-me. Era já um falar seco e breve; a maior parte das vezes eu nem olhava para ela. Ela 

olhava sempre, esperando. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa, 

não passear, nem ver nada, novo nem velho; paramos na Suíça. Uma professora do Rio 

Grande foi conosco, ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna a Ezequiel que 

aprenderia o resto nas escolas do país. Assim regulada a vida, tornei ao Brasil. Não foi o 

último superlativo de José Dia. Outros teve que não vale a pena escrever aqui, até veio o 

último, o melhor deles, o mais doce, o que lhe faz da morte um pedaço de vida. Assim chorem 

por mim todos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me 

feito esquecer. Moro longe e saio pouco. Não houve lepra, mas há febres por todas essas 

terras humanas sejam velhas ou novas onze meses depois Ezequiel morreu de uma febre 

tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde dois amigos da universidade lhe 

levantaram um túmulo com esta inscrição tirada do profeta. Já sabes que a minha alma, por 

mais lacerada que tenha sido, não ficou aí para um conto como flor lívida e solitária. Agora, 

porque é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? 

Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca nem os de cigana oblíqua e dissimulada. 

Mas não é este propriamente o resto do livro. E bem qualquer que seja a solução, uma coisa 

fica e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu 

maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem 

juntando-se e enganando-me... A terra lhes seja breve. Vamos à história dos subúrbios. 

Dom Casmurro, um narrador à procura de si mesmo. Já trazia impressa, na capa , a 

marcada consagração do escritor, aquela primeira edição datada de 1899. Machado de Assis 

vida e obra um tempo de mudanças... Quando Machado de Assis nasceu, em 1939, ainda 

ecoavam fortes palavras de Gonçalves Magalhães no prefácio aos Suspiros Poéticos e 

Saudades, escritos três anos antes. Assis Machado de, 1839-1908. Um romance brasileiro. De 

fato, há dois anos Machado de Assis era um dos que formavam aquele reduzido grupo de 40 

escritores, sócio-fundadores da Academia Brasileira de Letras quando da impressão de Dom 

Casmurro. Como já vimos, aos 60 anos de idade o escritor atingira uma posição invejável; o 

respeito e a admiração a ele devotados eram quase unanimidade nacional. 

Clássico do realismo, Dom Casmurro aborda com suprema sutileza a questão do 

ciúme e do adultério. Bentinho é destinado pela mãe a uma carreira eclesiástica, mas se 

apaixona pela vizinha, a bela Capitu. Consegue escapar da batina e formar-se em Direito 

casando-se com a moça. Na minha opinião, o livro é um clássico dos clássicos do mundo 

literário. A escrita, o texto, o romantismo eu me encantei com tudo de belo e ótimo Dom 
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Casmurro. Ele é ótimo, fez um maravilhoso e lindo livro, um belo romance, entre dois jovens 

que faz uma promessa para ficarem juntos quando crescerem, eles, Bentinho e Capitu enfrenta 

tudo o que vem pela frente para o amor permanecer. O livro Dom Casmurro me impressionou 

bastante com uma magnífica história e vários mistérios por vim. Machado de Assis é um 

excelente ator e escritor, sob o signo do nacionalismo, procurando alinhar o país as grandes 

conquistas europeias Pós-revolução Francesa e calando a “trombeta da mediocridade”, 

ganhava corpo no Brasil o Romantismo, movimento estético que refletia a ascensão da 

burguesia ao poder político e que se opunha aos conceitos clássicos de arte. 

Eu adorei tudo, o livro é ótimo!!!!  

 

Quadro 12 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resenha 09 não contempla a estrutura do gênero em sua totalidade. Na organização 

do texto, algumas colocações aparecem desorganizadas. 

Nos comentários feitos pela aluna na resenha, percebemos a aproximação do contexto 

histórico da obra com a história lida. A autora da resenha se mostra envolvida e, como é bem 

ressaltado por ela, “encantada” com a história narrada por Bentinho. 

No texto e no quadro, encontramos e destacamos as marcas linguísticas de 1ª pessoa 

de forma explícita e o uso de verbos e expressões opinativas e de apreciação, tanto referentes 

à obra quanto ao autor, o que denota a assunção da RE, pois os enunciados dizem respeito à 

defesa de ponto vista da autora da resenha, sem que seja delegada a outras vozes a 

responsabilidade pelo que é enunciado. 

 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

05 ocorrências –  

02 Eu marcado 

01 Minha marcado 

02 Me marcado 

 

  

01 ocorrência 

Na minha opinião é, o 

livro é um clássico... 

 

A escrita, o texto, o 

romantismo eu me 

encantei com tudo de belo 

e ótimo Dom Casmurro. 

 

O livro Dom Casmurro me 

impressionou... 

Eu adorei tudo, o livro é 

ótimo! 

01 ocorrência 

Ele é ótimo, fez um 

maravilhoso e lindo livro, 

um belo romance, entre 

dois jovens que faz uma 

promessa para ficarem 

juntos quando crescerem, 

eles, Bentinho e Capitu 

enfrenta tudo o que vem 

pela frente para o amor 

permanecer. 
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RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: D. da C. Moura 

 

Publicado em 1989, Dom Casmurro integra com Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1891), a trilogia mais famosa das obras narrativas de Machado de Assis. Uma particularidade 

o distinguia dos outros, quando apareceu nas livrarias di Rio de Janeiro no início desde século 

não divulgado. 

Uma noite destas vindo da cidade para o engenho novo, encontrei no trem da central 

aqui do Bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de 

mim. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. 

Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga 

separação se vingasse a ideia da Europa mostrou-se satisfeita. E quando eu contei o meu 

sonho imperial. 

- Não Bentinho deixe o imperador sossegado replicou; fiquemos por hora com a 

promessa de José Dias quando ele disse que falaria com a sua mãe. 

- Não marcou o dia prometeu que ia ver, que falaria. Logo que pudesse e que me  

pegasse com Deus. 

Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado as alterações dos gestos 

até a pirueta que apenas lhe contaram. 

Padre Cabral estava esperando há muito tempo hoje não dei lição: tive férias explicou 

o motivo das férias contou também que o Padre Cabral falara da entrada do seminário 

apoiando *_____________
16

 da minha mãe e dessas coisas feias e duras. 

Capitu refletiu. algum tempo e acabou perguntando se podia ir cumprimentar o Padre à 

tarde em sua casa. 

Pode mas para quê? 

Papai naturalmente a de querer ir também mas é melhor que ela vá a casa do Padre; e 

mais bonito. 

Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas 

congratulações valem por *_______ tempo chega em que as dignificadas recebem louvores 

como um tributo usual ____________morta sem agradecimentos. 

                                                           
16

 Os asteriscos referem-se às palavras que se encontravam ilegíveis no texto que foi escrito de forma 

manuscrita. 

 

 

RESENHA - 10 
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A vocação é muito mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter  gosto 

a* _____________ e até *____________________ e um dia a voz de Deus lhe fala e ela sai 

do *______________________ 

Portanto um dia Capitu quis saber o que lhe fazia andar calado e aborrecido. E propôs 

a Europa, Minas, Petrópolis, uma série de Bailes e mil desses remédios aconselhados aos 

melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse recusei as diversões. Como insisti repliquei-

me os seus negócios andavam mal. 

A ideia finalmente saiu do cérebro. Era a noite eu não podia dormia por mais que 

sacudisse de mim também nem uma noite tão curta. 

Amanheceu quando cuidava não ser mais que uma ou duas horas saí supondo deixa a 

ideia em casa, ela veio comigo cá fora tinha a mesma cor escura as mesmas asas trepidas e 

posto a voasse com ela era como se fosse fixa eu a levava no retina não que me encobrisse as 

coisas externas mas via as trevas dela com a cor mais pálida que de costume e sem 

demorarem nada. 

 Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo que não vira nem 

lera nunca; sabia apenas o assunto e * ____________ coincidência via as grandes raivas do 

Mauro, por causa do Mauro, por causa de um lenço. 

Um simples lenço e aqui deu a matéria a meditação dos psicólogos deste e de outros 

continentes pois não me pudesse furtar a observação de que um lenço alguma vez nem lençóis 

há e valem-se  os começos tais eram as ideias que iam me passando pela cabeça. 

Cheguei em casa abri a porta devagarinho subi pé ante pé meti-me no gabinete iam dar 

seis horas tirei o veneno do bolso fiquei *______________________ *________________ 

escrevi* ______________________ uma carta a última dirigida a Capitu. Nenhuma das 

outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse remorso da 

minha morte. Escrevi dois textos o primeiro *_______________ ser longo e difuso. O 

segundo continha só o necessário claro e breve não lhe lembrava o nosso passado as lutas 

havidas nem alegria alguma falava-lhe só de* _________________ e da necessidade de 

morrer. 

O seu plano era esperar o café e dissolver a droga e ingeri-la o copeiro trouxe o café  

quando eu bebi cogitei se não seria melhor esperar Capitu e o filho saírem apara a missa 

beberia e depois era melhor. 

Assim disposto entrei para passear no gabinete ouvi a voz de Ezequiel no corredor vi-o 

entrar e correr a mim*____________________________ 

Cheguei a pegar na xícara mas o pequeno beijava-me a mão como de costume e a vista 

dele como gesto deu-me outro impulso que me custa dizer que a mais vá lá  diga-se tudo.  

Chamou-me embora esse assassino não serei o que deseja ou contra *______________ o meu 

segundo impulso. Foi criminoso já papai vou a missa com a mamãe toma outra xícara, meia 

xícara só e papai eu mando vir mais ainda bebe Ezequiel abriu a boca cheguei-lhe a xícara tão 

trêmulo que quase encontrei mais disposto a fazê-la cair pela goela abaixo caso o sabor lhe 

repugnasse ou a temperatura porque o café estava frio mais não sei o que senti. Pus a xícara  

em cima da mesa e dei por mim a beijar docemente a cabeça do menino – papai, papai 

exclamava Ezequiel não, não, eu não sou teu pai primeiro uma vez que o filho e a mãe iam a 

missa e Capitu não subia sem falar-me. Era já um falar seco e breve amor. Parte das vezes eu 

nem olhava para ela olhava sempre esperando não há o que explicar a tudo não. 
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Entendo tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês não ouvi o que lhe 

disse Capitu respondeu que houve choro e rumor de palavras eu creio que ouvira tudo -

claramente mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação por isso 

negou-se a audiência e confirmou a unicamente a vista sem lhe contar. Assim chorem por 

mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo mas não é provável. Tenho-

me feito esquecer moro longe e sai pouco não é que haja efetivamente ligando as duas pontas 

da vida. 

Agora porque nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu 

coração talvez porque nenhuma tenha olhos de ressaca nem as de cigana oblíqua e 

dissimulada, mas não é esta propriamente o resto a saber se a Capitu da praia da Glória já 

estava dentro da de Matacavalos ou se está mudada por efeito de alguém caso acidente se 

soubesse dos meus primeiros ciúmes tinhas ciúmes de tua mulher para que ela não se  meta a 

enganar-te com a  malícia que aprende de ti. 

Eu achei esse Romance brasileiro de Machado de Assis muito interessante porque nele 

tem romance, trama, mentira é muito legal para quem quer se aventurar em uma leitura 

porque essa é uma história maravilhosa tanto para nós que lemos e o escritor que escreveu ele 

pensando em nós leitores. 

 

 

 

 

 

Quadro 13 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

03 ocorrências –  

01 Eu marcado 

02 Nós marcados 

 

  

02 ocorrências 

 

achei esse Romance 

brasileiro de Machado de 

Assis muito interessante 

porque nele tem romance, 

trama, mentira... 

 

...porque essa é uma 

história maravilhosa tanto 

para nós que lemos e o 

escritor que escreveu ele 

pensando em nós leitores. 

 

 

01 ocorrência 

 

é muito legal para quem 

quer se aventurar em uma 

leitura porque essa é uma 

história maravilhosa tanto 

para nós que lemos e o 

escritor que escreveu ele 

pensando em nós leitores. 

 



98 
 

A resenha 10 mostra-se com algumas ideias desconectadas referentes à organização do 

texto, bem como apresenta problemas estruturais no gênero. Além disso, há muitos erros 

gramaticais e palavras que não conseguimos entender, portanto, não puderam ser transcritas 

nesta análise, pois a resenha nos foi entregue de forma manuscrita. 

Entretanto, mesmo apresentando os problemas acima citados referentes à escrita e ao 

gênero, é possível encontrar no texto marcas linguísticas inerentes a RE, uma vez que a aluna 

se posicionou em primeira pessoa, com os pronomes pessoais (eu e nós) e demonstrou defesa 

de ponto de vista através do uso de verbos e expressões de opinião que figuram como 

modalidade apreciativa sobre a obra lida, assumindo o que havia enunciado. 

 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNO: J. B. G. Filho 

 

Dom Casmurro, ou Bentinho era um oportunista e Capitu que tinha uma família um 

pouco desequilibrada, ambos vizinhos desde crianças, se apaixonaram, mas só que esse amor 

era proibido, pois a mãe de Bentinho tinha feito uma promessa a Deus, se o filho que nascer 

for um homem ele irá ser padre, até seus brinquedos eram todos relacionados a sua futura 

profissão, até que um dia conversando com Capitu no quintal da casa dela, ele teve uma ideia 

de adotar um menino, para fugir da batina e da promessa de Deus, e assim casando-se com 

Capitu. 

Quando se casaram, tiveram um filho que formou-se em direito, mas foi quando 

Escobar o melhor amigo de Bentinho faleceu em que, no velório Bentinho observou o 

comportamento de Capitu chorando avassaladoramente sobre o caixão, então ficou Bentinho 

com o ciúmes e bruto com Capitu, e uma dúvida que não saía de sua cabeça. 

“Teria Capitu me traído”, com isso em mente ele não se conformou. Capitu teria 

ficado com ele só em casa quando ia trabalhar na verdade e apesar de Escobar ter beijado 

Capitu por duas vezes, ela não o traiu, pois Bentinho era muito ciumento. Capitu apesar de 

tudo isso era moça de família rica não teria motivos para uma breve traição. 

Analisando o caso de Bentinho, apesar de Bentinho e Iracema (Capitu), morarem 

perto, e desde cedo se apaixonar. No sepultamento de Escobar, ao observar sua esposa, só 

esse ato não era correto na ocasião, por causa desse ato e de seus ciúmes, o casamento já não é 

mais o mesmo, ele se importava com aquele ciúme, que nem o falecimento do filho não o 

abalou tanto. 

RESENHA - 11 
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Nessa história alerta sobre os perigos dos ciúmes e o estrago que ele faz em um 

casamento por mais que sejam ambos felizes, o ciúme vira o casamento no avesso. 

Julgando essa obra ela não é verdadeira, pois Bentinho e Capitu são personagens, que 

o escritor os criou para demonstrar o que os ciúmes provoca em casamento, por mais que seja 

verdadeiro. Sim, a obra utiliza fatos e acontecimentos reais, as notas são numeradas e na parte 

de baixo é o significado, a obra foi bem pensada, cada personagem teve o seu desfalque, nas 

cenas cada um participou, eu recomendo a obra para todos os alfabetizados para ler. 

 

 

 

 

 

Quadro 14 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a resenha 11, destacamos que o autor não conseguiu seguir a estrutura da 

resenha. No texto, ele se prendeu ao aspecto do ciúme, que é retratado no livro como 

norteador de toda a obra. Nos comentários escritos, ele ressaltou esse fato repetidas vezes.  

Na escrita do texto, o aluno cometeu um equívoco entre os nomes das personagens da 

nossa literatura, Iracema e Capitu
17

, isso ocorreu provavelmente porque ele leu as duas obras 

no mesmo período. 

Apesar do não cumprimento das normas de escrita da resenha, o aluno apresenta no 

texto as marcas linguísticas da RE através do posicionamento, do uso de expressões de 

opinião e do uso da recomendação da obra, o que pensamos ser a forma que ele encontrou de 

emitir a modalidade apreciativa da obra lida.  

Ao enfatizar que recomenda a obra, ele assume o ponto de vista, se engaja e 

materializa a RE no que enuncia no texto. 

                                                           
17

 Relatamos no capítulo da metodologia que os alunos leram duas obras literárias e que após as leituras eles 

deveriam escrever duas resenhas, uma para cada obra, a fim de que percebessem as diferenças entre as obras do 

início e do final do Romantismo, por isso o aluno confundiu os nomes das personagens. 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (pingular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

01 ocorrência –  

01 Eu marcado 

 

  

01 ocorrência 

 

...a obra foi bem pensada, 

cada personagem teve o 

seu desfalque, nas cenas 

cada um participou, 

 

01 ocorrência 

 

Eu recomendo a obra para 

todos os alfabetizados para 

ler 
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RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: J. B. da Costa 

 

Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira 

ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, ele era um ótimo escritor. 

É considerado por muitas pessoas o maior escritor brasileiro e alguns são fanáticos 

pela sua obra. 

Machado tem várias obras na nossa literatura, como por exemplo Dom Casmurro que 

foi o livro que eu escolhi. 

No livro Dom Casmurro o autor não deixa claro se Bentinho foi traído pela sua esposa 

Capitu, Bentinho o que ele presencia só nos permite conhecer apenas um lado da história. 

Na juventude Bentinho era um menino apaixonado ele fazia de tudo pelo seu amor 

com Capitu depois de alguns anos ele começou com um ciúme e uma desconfiança ele ficou 

um homem cheio de amargura até pensou em matar seu filho e sua esposa mais ele não quis 

nada. 

Capitu foi obrigada a sair de casa por causa dele e Bentinho ficou muito tempo 

sozinho e o marido de Capitu se tornou uma pessoa fria nem se importava com os outros. 

 

Quadro 15 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 12 

 

Na resenha 12, a aluna não apresentou bem a obra, não acrescentou muitos detalhes e, 

como os demais, também não seguiu totalmente o modelo da resenha. 

Como está destacado no texto e no quadro, houve o uso da primeira pessoa através de 

pronomes pessoais, contudo não cremos que esse uso nesse texto represente marca direta de 

assunção, ou opinião, o que caracterizaria a RE, pois a aluna não demonstra ter um 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

03 ocorrências –  

01 Eu marcado 

01 Nossa marcado 

01 Nos marcado 

 

 

  

Não houve ocorrência 

 

 

01 ocorrência 

 

[...] como por exemplo 

Dom Casmurro que foi o 

livro que eu escolhi 

RESENHA – 12 
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posicionamento, uma defesa de ponto de vista sobre a obra lida. As marcas linguísticas 

aparecem no texto, mas não há argumentação nem emissão de pontos de vista. 

A autora da resenha faz uso da modalidade apreciativa também de maneira indireta, 

haja vista que no texto e no excerto destacado aqui não se atribui claramente um valor ou 

apreciação pela obra. 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: I. K. de L. Caldas 

 

Eu entendo, que Dom Casmurro, ou Bentinho, nasceu no Rio, e ele também viveu nas 

terras cariocas mais ele não deixou pista da sua*_____________. A vida dele passa entre duas 

ou três ruas, a de Matacavalos e o Engenho Novo. 

Ele também cresceu junto a sua vizinha Capitu. Ela também tinha os olhos de cigana. 

Depois de muitos anos ele descobre seu por Capitu. 

José dias era o tio. 

Depois ele descobre o namoro deles dois e também D. Glória que é a mãe de Bentinho 

resolveu mandar o filho ao convento. Mais Bentinho era tão apaixonado, segue os conselhos 

de Capitu. 

Ele estudou para Teologia. Bentinho passa muito tempo no convento e ele também 

conheceu um amigo e o nome dele era Escobar. 

Parece que ele queria ser comerciante mais depois ele desistiu e quer algo melhor e 

dedica tempo a estudar para direito. 

E Bentinho, ele casa com Capitu, e o amigo que é Escobar, ele conheceu a amiga de 

Capitu que é Sancha ela tocava muito bem piano e Escobar se admirava com ela. 

Bentinho também tinha o amigo que o nome dele era Ezequiel ele morreu afogado na 

praia. 

Bentinho ficou triste e cabisbaixo e ele ficou olhando do jeito que a esposa chorava 

pelo amigo e Bentinho começa a questionar que tinha uma coisa erradíssima com Capitu. Ela 

que eu me lembre ela queria até se matar. Mais ela não morreu e também que eu me lembre 

ele vai a França com Capitu e o filho. 

Ele retorna ao Brasil, sem Capitu ela morreu em um país bem estrangeiro. O filho 

cresceu e torna ao Brasil. O amigo de Bentinho morreu também ele morreu de febre mais eu 

não me lembro o nome da febre que ele teve e o nome dele era Ezequiel. 

E Bentinho, termina o romance com uma dois seus dois amigos, sua esposa, a 

primeira, Escobar. Mais ele não gostou, porque os amigos traíram ele. Bentinho foi o único 

RESENHA - 13 



102 
 

que ficou da no romance.  Mais os outros morreram. Eu acho que Bentinho, ficou triste por ter 

ficado só ele. 

Na minha opinião o livro Dom Casmurro é um livro de romance e ele é o romance 

normal. 

Eu acho um livro muito bom de ler. Capitu ela era muito safada ela tina outros 

romances mais só que era escondido. 

Eu gostei da vida de Bentinho era tão apaixonado por Capitu. Eu acho que aquele filho 

não era de Bentinho, e sim de Escobar, eu tenho certeza sabe porque Bentinho já tinha visto 

Capitu muitas vezes conversando na casa dele e ainda mais eles estavam sozinhos eles só não 

estavam orando e nem rezando eles estavam mesmo era tendo relacionamento. 

Eu acho quem era a culpada de tudo isso era Capitu ela estava cometendo adultério ela 

enganou muito a Bentinho, ela era muito esperta. 

E também eu acho que o autor não esta mentindo ele está contando a verdade. Eu 

gostei também quando ele fala das sutilezas e de suas conversas. E também é um livro que dá 

até prazer de ler é muito romântico e eu gosto de coisa romântica. Isso que é tudo na minha 

opinião. 
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Quadro 16 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autora da resenha 13, apesar de não atender ao modelo da resenha fielmente, 

apresenta vários posicionamentos, assumindo o seu ponto de vista. 

Nessa resenha, confirmamos a assunção da RE em diversificados momentos no texto. 

Isso ocorre através de várias marcações de pronomes pessoais de primeira pessoa, do uso de 

verbos e expressões opinativas e também de verbos e expressões de modalidade apreciativa.  

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

12 ocorrências –  

10 Eu marcados 

02 Minha marcadas 

 

 

  

08 ocorrências 

 

Eu entendo, que Dom 

Casmurro, ou Bentinho 

nasceu, no Rio [...] 

 

[...] acho que Bentinho, 

ficou triste por ter ficado 

só ele. 

 

Na minha opinião o livro 

Dom Casmurro é um livro 

de romance e ele é o 

romance normal. 

 

Eu acho um livro muito 

bom de ler. 

 

[...] acho que aquele filho 

não era de Bentinho, e sim 

de Escobar, 

 

[...] acho quem era a 

culpada de tudo isso era 

Capitu ela estava 

cometendo adultério ela 

enganou muito a Bentinho, 

ela era muito esperta. 

 

[...] acho que o autor não 

esta mentindo ele está 

contando a verdade. 

 

[...] tudo na minha opinião. 

 

03 ocorrências 

 

gostei da vida de Bentinho 

era tão apaixonado por 

Capitu. 

[...] gostei também quando 

ele fala das sutilezas e de 

suas conversas. 

[...] é um livro que dá até 

prazer de ler é muito 

romântico e eu gosto de 

coisa romântica. 
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Ressaltamos que, dentre os textos analisados, este é o que mais apresenta marcas 

linguísticas que caracterizam a RE de forma direta, com enunciados que emitem as 

modalidades/categorias de análise que escolhemos para esta pesquisa. 

Observamos tanto no texto quanto no quadro que há marcas linguísticas da RE 

destacadas e que a aluna se posiciona, emite opiniões e atribui apreciação, utilizando a 

primeira pessoa do singular.  Mesmo não sabendo, ela se compromete, se engaja com o que 

enuncia, defende seu ponto de vista e, com isso, vemos claramente que as marcas destacadas 

são representativas de assunção da RE.  

 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNO: J. M. de S. Silva 

 

Machado de Assis conta nessa história, toda vida e romance de um menino, muito bem 

narrado em 1ª pessoa, esta história deixa a dúvida se tudo isso que ele fala no livro realmente 

aconteceu na sua vida. 

No começo do texto ele explica o motivo do seu apelido cabuloso, Dom Casmurro, ou 

seja, o Casmurro é por causa que ele era muito fechado, muito na dele, muito calado, por isso 

foi que o povo colocou esse apelido e o Dom eu acho que vem mais pelo respeito daqueles 

tempos, para ficar mais legal, mais elegante, daí surgiu o nome Dom Casmurro 

Também logo no início do texto fala das origens de Bentinho, que era assim chamado 

quando era mais novo, diz o texto que ele nasceu numa antiga fazenda em Itaguaí, fala que 

seu pai ficou um tempo doente muito mal mesmo de saúde e aí apareceu um médico chamado 

José Dias que consultou e curou o pai de Bentinho, José Dias não cobrou nada e nem quis 

nada em troca, o pai de Bentinho muito agradecido pela cura pediu para José Dias ficar ali 

vivendo com eles. José Dias foi embora Dalí, mais disse que ia voltar com um tempo, com 

pouco ele voltou e aceitou a proposta do pai de Bentinho e ali ficou morando com eles no 

quarto no fundo da Chácara. 

Com um certo tempo o pai de Bentinho voltou a ficar doente novamente, mais José 

Dias confessou que não era médico. O pai de Bentinho com um tempo acabou morrendo. 

Mais mesmo assim a mãe de Bentinho pediu para José Dias ficar, sua mãe chamava se D. 

Glória. 

RESENHA - 14 
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A história conta que D. Glória depois da perder seu primeiro filho fez uma promessa, 

que se tivesse um filho ela faria dele um padre e em forma de agradecimento à Deus, pois ela 

era uma mulher muito religiosa e temente a Deus. 

Capitu que era vizinha de Bentinho, ainda brincavam de fazer missa. Resumindo mais 

um pouco a história etc. Ele começou a gostar de Capitu sem ela saber. Ele descobriu com um 

tempo que Capitu também gostava dele, pois teve um certo dia que quando ele leu algo que 

tava escrito no muro viu o nome “Bento e Capitolina” riscado com um prego. 

Bentinho sempre porque qualquer motivo prometia que ia rezar mil Pai-nossos e mil 

Ave-Marias como promessa. E os desejos se realizavam, e as promessas só se acumulavam e 

ele nada de cumprir com nenhuma. Bentinho sempre fazia tudo que sua mãe queria, mais o 

tempo foi passando e o seu amor por Capitu foi aumentando cada vez mais, ele já não queria 

mais ser padre, pagar a promessa que sua mãe tinha feito antes mesmo dele nascer, mesmo 

sendo uma carreira muito bonita e bem falada, para ele não era a sua vocação. 

Com um tempo Bentinho começou a se encontrar com Capitu nas escondidas, 

correndo até mesmo o perigo de serem vistos juntos e se beijando. 

Sua mãe já estava decidida que Bentinho iria entrar no Seminário com o Padre Cabral 

e que ele iria ver sua família só nos sábados e feriados. Então estava realmente decidido, 

Bentinho iria para o Seminário no primeiro ou segundo mês do próximo ano, que só faltava 3 

meses para ir para o Seminário. Capitu ficou muito triste em saber que ele iria embora e ficou 

com medo que iria acabar o amor entre eles dois. Faltava ainda pouco tempo, para ele se 

despedir para ir embora para o seminário, e eles já faziam juramento um para o outro que 

quando voltasse eles iriam casar e por qualquer motivo da doença ou alguma coisa do tipo ele 

voltava qualquer hora. 

Bentinho junto com Capitu faziam muitos planos, tentou várias ideias interessante para 

fugir de seminário até mesmo pedir ao Imperador para falar com sua mãe, para ela esquecer 

dessa ideia. Mais nunca deu certo. Tiveram também a ideia de falar com José Dias para 

convencer a sua mãe, de pouco em pouco. Isso alegrou bastante José Dias que sabia que ia 

viajar com Bentinho para a Europa para estudar nas melhores escolas do mundo, mais todo 

esse esforço foi em vão, pois ele teve que ir da mesma forma para o Seminário. 

Meses depois foi para o seminário de São José. O padre Cabral falou que se dentro de 

dois anos lá no seminário ele não tivesse vocação para ser padre ele poderia escolher outra 

coisa para seguir na vida. 

Todo mundo estava de acordo dele ir para o seminário agradeceu ao seu padre em ter 

convencido Bentinho, e que qualquer problema ele estava a disposição. 

Bentinho foi para o seminário mais com ressentimento ou arrependimento. Ele 

pensava só pensava em sair de lá e estar ao lado de Capitu. Mais se passou alguns meses e ele 

queria sair de lá antes de completar o prazo do Padre Cabral. Estava louco para ir para casa 

até que arranjou um sábado que desse para ele ir em casa. 

Capitu estava mesmo apaixonada por Bentinho e seus planos era esperar ele sair do 

seminário para se casar. Bentinho estava preocupado porque foram buscar ele no seminário e 

ele logo pensou que seria alguma coisa de ruim com a sua mãe, e realmente era ela estava 

doente por um fio entre a vida e a morte, e para Bentinho isso era ruim porque era sua mãe, 

mas por outro lado era bom, com a morte de sua mãe ele sairia do seminário, mais iria ficar 

cheio de remorsos. Mais ocorreu tudo bem e sua mãe melhorou. 
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Bentinho conheceu Escobar, um amigo de seminário e era o único para quem Bentinho 

desabafava, fora Capitu. Bentinho não aguentava mais ficar ali, queria sair Dalí de qualquer 

jeito. 

Foi passando o tempo, com semanas longas no seminário e com fim de semanas em 

casa. Escobar foi na casa de Bentinho algumas vezes. Teve uma hora que Bentinho não 

aguentou e conversou com Capitu em fugir do seminário. Com ideias de mandar José Dias até 

o papa para cancelar a promessa. Mais Capitu acabou com essa ideia. E mandou ele pensar 

antes de cometer loucuras. 

Então Bentinho foi pedir a opinião de Escobar, que teve uma grande ideia e conseguiu 

tirar ele de lá. A ideia foi levar a promessa ao pé da letra “Se tiver um filho, farei ele de 

Padre”, na promessa diz que “fará ele de padre”, não dizendo diretamente que seria seu filho 

Bentinho. 

Essa ideia serviu para Dona Glória, que adotou um órfão para fazer ele de padre. 

Assim depois de um tempo os dois saíram do seminário. 

O livro pula a época que não houve nada de importante e vai para o casamento de 

Bentinho com Capitu e Escobar com Sancha Gurgel. 

O tempo passou e todos foram felizes, Bentinho se formou em direito e Escobar estava 

no ramo do comércio. Tempo depois Escobar teve uma filha que chamou de Capituzinha. 

Depois de muitas tentativas falhas, Capitu e Bentinho não conseguiram ter um filho. 

Capitu até chamou Escobar para acertar as contas para que se logo tivessem um filho já teriam 

tudo pronto. 

Meses depois conseguiram ter finalmente um filho que o chamariam de Ezequiel que 

era o primeiro nome de Escobar, como se fosse homenagem trocada. 

Depois disso com um laço de união das famílias, até planejavam uma viagem para a 

Europa, com as duas famílias. 

Mais no dia seguinte em uma trágica manhã, Bentinho sentou na sua sala para estudar 

os processos que usaria no seu trabalho notou a fotografia de Escobar que tinha em casa e 

notou uma estranha semelhança entre Escobar e seu filho, mais foi interrompido quando um 

escravo bateu na porta e que deu a notícia que Escobar tinha morrido afogado na praia. Assim 

Bentinho esqueceu a desconfiança e foi ver na praia o corpo do seu amigo. 

Logo ocorreu o enterro, Bentinho fez até um discurso sobre o morto tão bom que 

queriam publicá-lo. Mais sua dúvida continuava sobre a semelhança entre o falecido e seu 

filho. 

O tempo passou e sua desconfiança foi aumentando. Depois de fazer alguns cálculos 

de tempo, teve quase certeza daqueles encontros de Escobar e Capitu quando eles tinham que 

fazer aquelas contas. E também porque as semelhanças também estavam aumentando. 

O sentimento de traição era horrível e Bentinho até tentou se suicidar, mais notou que 

apesar de Ezequiel poderia ser um filho bastardo, lembrou que havia ainda o sentimento 

amoroso entre o pai e o filho. Isso fez Bentinho esquecer da tentativa de suicídio e a partir 

para uma separação amigável com Capitu. 

Viajou com sua família para a Suíça, voltando depois, deixando-os lá para que seu 

filho tivesse boa educação. Assim depois de um bom tempo Capitu lá morreu e Ezequiel 

voltou para contar as novidades para o pai. 
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Assim Ezequiel voltou já grande e formado em Arqueologia, agora idêntico a Escobar. 

Contou que sua mãe foi enterrada na Suíça e que ele já estava de partida para o Oriente médio 

para fazer um estudo sobre as pirâmides. 

Algum tempo depois Bentinho recebeu a notícia que Ezequiel morreu de febre tifoide 

e foi enterrado em terreno sagrado. 

Acabando aí a história, o autor Machado de Assis, fala a ideia que seu livro não passa 

de uma história de subúrbio. Coisas que realmente acontecem todo dia, que faz parte do seu 

cotidiano da nossa humanidade. 

 

Quadro 17 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resenha 14, em nossa opinião, é a que mais se aproxima do modelo do gênero 

resenha, contudo não apresenta posicionamento marcado em primeira pessoa do singular ou 

do plural, como as demais. A resenha foi escrita de forma mais impessoal, seguindo os 

preceitos da resenha acadêmica, em que percebemos um apagamento enunciativo por parte do 

autor de resenhas. 

Ao final da resenha, o aluno apresenta uma afirmação ou reflexão sobre a obra, 

embora não o faça de maneira direta ou com o uso da primeira pessoa do singular. O pronome 

“nossa” que aparece no texto, no final do parágrafo, também não emitiu ponto de vista, 

opinião, apreciação sobre a obra lida, desse modo, a RE não se materializou.  

 

 

 

 

 

 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de Valor 

Apreciativo (Rabatel) 

01 ocorrência 

Nossa marcado 

  

Não há ocorrências no 

texto 

 

 

Não há ocorrências no 

texto 

 

 



108 
 

 

 

 

RESENHA DO LIVRO DOM CASMURRO 

ALUNA: F. L. de Araújo 

 

Ele vinha de viagem muito cansado ele fexou os olhos, começou a ler, ele 

*__________ para que não interpretasse a leitura nos versos do*_________. 

Um homem tão generoso deu-lhe de comida, chá etc. 

Ele não encontrou título para a narração dele, mas ele disse que se não achar o título 

do começo a te o fim, ele disse vai ficar assim mesmo, Ele disse que o poema do trêm ai fica 

sabendo que ele não guarda rancor, e com pequeno esforço o título, poderá cuidar que a obra é 

dele. Ao trem. 

Depois explicar o título, ele agora pode escrever. ele era uma pessoa e na casa dele é 

própria, ele nasceu e se criou ali, e que era um prédio assombrado a vida dele era muito triste, 

ele foi uma pessoa que se passou muitas coisas difício. 

Os amigos dele, foram morá muitos longe dele, e os amigos dele, não falavam a 

mesma linguagem dele, e as vezes ele consultavam o dicionário para vé o que ele estava 

falando e ele,  achava muito cansativo, mas ele disse que a vida é diferente não que dizer vida 

pior. 

Mas ele guarda muitas lenbranças, dos queles tempos, antigos e tudo cansa, ele seguiu 

em frente, ele pensou em fazer uma história. 

Ele ficou muito feliz por ter tido essa ideia, ele seguiu em frente do que queria ele era 

uma pessoa muito tímido, mas ele disse que as pessoas que não amam história velhos e que 

tinha muitos dificuldades. 

 E a vida dele, mudou pra melhor, ai tudo foi com dificuldade, mas ele conseguiu o 

que ele queria ele casou teve filhos, ele era muitos felizes, com a família dele, aconteceu 

muitos e muitos coisas na vida dele, em fim ele sofreu um pouco da mãe dele ter morrido. 

Bem ele não tinha ciúmes da mulher, porque ele confiava muito nela, portanto, as 

amigas e os amigos delas são muitos queridos que apaiva muitos eles, por tudo que ele fazia 

porque era louco alucinado pela mulher dele, aí os amigos e os amigos, foi ajudando eles a se 

gostarem mas, bem e tudo que ele fazia era com gosto, fazia tudo bem feito, não tinha defeito 

nem um, ele adorava a fazer coisas que as pessoas gostavam, ele era uma pessoa muito – 

querido 

Don Casmurro e machado de asis 

 

 

Um homens trabalhadores, que gostavam do seu trabalho dele, escrevendo livros, de 

romance que começou a publicá no ano de 1899, por *__________, a livreiro, que ele era 

RESENHA - 15 
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dono de todas as editora, na quela época, na cidade de Paris, que foi divulgado uma cidade de 

rio de janeiro, que se deu em época de 1900 e ele Don casmurro, ele sempre teve ver, em seu 

livro, saiu bastante, e esses livros foi anunciado por machado de asis no ano de 1996, em 

quem relevou também, foi galante de Sousa, rio de janeiro em 1955. 

Antigos , José Veríssimo e arthur Azevedo que poucos repescusão na época, o romace 

como obra-prima concerne é surgida em lingua portuguesa. 

A história do livro. Obrange no final do século XIX, e que se assei no rio de janeiro o 

autor se referiu o fato que deu o início á narração, que tudo isso aconteceu numa tarde de 

novembro de 1857, que os personagem, principal, tinha idade de 15, e 14 anos, a narrativa e o 

restrespecto feito pelo segundo pensonagem principal bentinho e Don casmurro, e se dá o 

título do livro. 

O narrador conta tudo desde dos primeiros anos a história de seu amor, e conta 

também sua vida, faz muito tempo. depois que deram a origem da trama e o conflito dá ela 

continuava narrando a história pro fundo respeito humano entre o homem e a mulher e razão 

de ser da vida. 

Assim, entrevistaram Don casmurro, que disseram um livro muito brasileiro que pelos 

tipos encorporação da realidade social e física e brasileira e um tema humano e que um 

romance e a evidência que a ficção brasileira de ter uma oportunidade de ter um livro desse 

muito interessante que ele escreveu e nas quelas horas, já tinha perdido a roupa do 

pensonagem do *________________ adquirindo espontaneidade ou colorido típicos da 

fisionomia* ______________, brasileira e que o próprio título que o próprio nome do 

narrador que tem que saber da fábrica social brasileira e que esse ano vem fazendo muito 

sucesso tem esses livros, que tên pessoas que gosta e que as pessoas gostam bastante. 

Minha opinião nesse livro don casmurro  e que esse livro ele é muito interessante, 

muitas coisas romanticos, que tem pessoas romanticos , então esse livros sobre o romantismo 

eles vem fazendo, muito sucesso, porque aconteceu como *_____________ que começou etc. 

Don casmurro, ele foi um homem, que se passou muitos dificuldade, na vida dele e 

que ele se recuperou tudo e que seguiu em frente não feichou os olhos, de nada ele seguiu em 

frente, não desistiu de nada, ele não feichou olhos e nem desistiu e nem olhou para traz, ele ia 

se* _________________muito ele está no lugá como ele esto hoje então ele foi um homem 

muito cora jozo. 

Ele foi uma homem que gostava muito de ler livros sobre o romantismo ele sempre 

gostou ele e os amigos dele, ai ele se dicidiu a escrever um livros sobre o romantismo e tá ai 

livros em todos os cantos em todas as bancas. 

E eu acho que servem de exemplo pra gente, porque tudo que agente quiser, temos que 

seguir em frente como, como ele feiz ele não diszistiu ele foi um homem, que batalhou muito 

na vida dele, pra ter conseguido tudo isso, ser famoso muito interessante. 

Agente tem que seguir nossa vida, do jeito que gente quer e gosta, nunca tem fazer 

coisas que agente não gosta, porque se agente for fazer isso agente vai se aprrependé. 

Vai dizer “hó meu deus se eu tivesse estivesse ter estudado mas, eu tinha conseguido” 

o que eu queria. 

Por tanto agente tem que fazer coisas que agente gosta, porisso que don casmurro 

chegou onde ele queria porque ele lutou muito para conseguir tudo isso, e olha que todo 
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mundo deu apoio a ele, não todo mundo, mas os mais importantes apoiou que foi a família 

dele. 

Mas mesmo que não tenho ninguém do meu lado mas tem que seguir em frente e não 

deszesti, do que você gosta e do que deseja até a fazer sempre gosta de sua profissão estudos 

etc, mesmo que tudo seja pouco, mas começa do zero, então lute, por o que você quer. 

 

Quadro 18 – Marcas linguísticas de responsabilidade enunciativa na resenha 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resenha 15 não segue o modelo de uma resenha, pois na organização do texto a 

autora coloca pequenos recortes de comentários acerca da obra, do autor e da vida do próprio 

autor de forma desconectada dentro do texto. Ela expõe recortes da história de Machado de 

Assis juntos com a da personagem Dom Casmurro. 

Percebemos que a aluna, além de misturar as histórias do autor e da personagem, 

resolveu analisar a vida de Machado de Assis de forma reflexiva, como se o exemplo de vida 

do autor fosse algo a ser seguido, em face do caráter de superação que Machado de Assis 

usou. Em certos trechos do texto, ela usa a expressão “a gente” com expressões de 

aconselhamento para a vida. 

 No final da resenha, percebe-se que a autora apresenta muitas marcas linguísticas da 

responsabilidade enunciativa, expondo assim o seu ponto de vista da leitora/escritora.  

Contudo, mesmo tendo apresentado várias marcas linguísticas que poderiam ser 

inerentes a RE, ressaltamos que em alguns casos o uso da 1ª pessoa não representa 

posicionamento ou ponto de vista, ou assunção, por não emitir nenhum enunciado de opinião 

Índices de pessoas (Adam) 

1ª pessoa (singular ou 

plural) 

Modalidades de verbos e 

advérbios de opinião 

(Adam) 

Verbos de modalidade 

apreciativa (Rabatel) 

16 ocorrências 

04 Eu marcados 

02 Eu elípticos 

01 Minha marcado 

01 Nossa marcado 

08 A gente 

correspondendo a “nós” 

marcados 

01 ocorrência 

 

Minha opinião nesse livro 

don casmurro  e que esse 

livro ele é muito 

interessante, muitas coisas 

romanticos, que tem 

pessoas romanticos , então 

esse livros sobre o 

romantismo eles vem 

fazendo, muito sucesso... 

 

Não há ocorrências no 

texto 
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ou apreciação. Ressaltamos também com isso que nem sempre ao encontrarmos marcas 

linguísticas que caracterizariam a RE sejam elas de 1ª pessoa ou não (no caso o “a gente” = 

nós nesta resenha) estas representariam imediatamente a RE, pois entendemos que é de suma 

importância que estas marcas enunciem nesta pesquisa opinião ou apreciação da obra, o que 

ao lermos o texto não ocorre, pois não representa uma argumentação organizada com defesa 

de ponto de vista sobre a obra.  

Observamos nessa resenha muitos trechos de texto que aparecem desconectados no 

texto escrito; nesse sentido, não conseguimos saber a quais termos/palavras essas marcas 

linguísticas se referem. É o caso do trecho “E eu acho que servem de exemplo pra gente”. 

Então, indagamos: quem serviria de exemplo, os livros ou, por dedução, os sonhos, que no 

enunciado posterior são inferidos? 

Nessa perspectiva, destacamos somente o excerto que está no quadro como 

representante da RE nessa resenha, uma vez que apresenta a modalidade de verbos e 

advérbios opinativos.  

Sobre a marcação “Na minha opinião [...]”, temos uma colocação que representa 

diretamente a RE. Entretanto, é interessante relatar que a aluna escreveu bastante nessa 

resenha, embora não tenha conseguido conectar bem suas ideias. Misturam-se muitas 

histórias, a do autor do livro, a do narrador, inclusive a da própria leitora da obra, pois, em 

certos momentos, percebemos alguns conselhos escritos baseados na vida de Machado de 

Assis. 

Pelo excerto que destacamos tanto no texto quanto no quadro, percebe-se a 

materialização da RE através do uso da expressão de opinião acima citada. 

Concluímos nosso capítulo de análise com um quadro que sintetiza os achados nas 

resenhas dos alunos. Quantitativamente, demonstramos o total das marcas de RE nas 15 

resenhas produzidas por eles. Ressaltamos que os números aqui se referem às modalidades 

que escolhemos como categorias de análise e refletem o uso dessas modalidades nos textos do 

nosso corpus. O quantitativo que agora apresentamos expõe o uso da primeira pessoa e as 

marcas de opinião e apreciação como recorrentes nos textos, o que comprova que a RE se 

materializa através de assunção dos pontos de vista em resenhas de alunos de EM da escola 

pública onde coletamos as resenhas. 

Observemos o quadro: 
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Quadro 19 – Quadro Síntese das Marcas de RE nas resenhas dos alunos do 2º ano do 

Ensino Médio 

 

De acordo com o que vimos nas marcações dos textos na análise, bem como no quadro 

acima detectamos a presença de mais verbos do que de advérbios de opinião, o que de certa 

forma nos mostra que na categoria de análise que escolhemos, nas opiniões dos alunos 

prevaleceu o uso dos verbos em detrimento dos advérbios. 

Encontramos também em alguns textos o uso do nós (1ª pessoa do plural) marcado ou 

elíptico. Isso ocorre em cinco textos, nesse sentido, consideramos igualmente relevante 

apontá-los como indícios de assunção da responsabilidade enunciativa, embora haja perda de 

força ilocutória, se levarmos em conta os usos do Eu nas demais resenhas analisadas. 

Em um dos textos, identificamos o uso do “a gente”, que em nossa gramática informal 

aparece em construções normalmente orais para substituir o uso do “nós”. Contudo nesta 

pesquisa o uso da expressão “a gente” não se referiu a enunciações opinativas e apreciativas 

relacionadas à obra lida, o que nesse caso necessariamente não representaria diretamente a 

 

 
 

RESENHAS 

 

1ª PESSOA 
DO 

SINGULAR 

– EU 

 

EU 
ELÍPTICO  

 

1ª 
PESSOA 

DO 

PLURAL 

- NÓS 

 

NÓS 
ELÍPTICO  

 

PRONOME 
OBLÍQUO 

MIM/ ME/ NÓS 

 

PRONOME 
1ª PESSOA 

DO 

SINGULAR

/ MEU, 

MINHA 

 

PRONOME 1ª 
PESSOA DO 

PLURAL/NOSSO, 

NOSSA, 

NOSSOS(AS) 

 

VERBOS E 
ADVÉRBIOS 

DE OPINIÃO 

 

MODALIDADE 
APRECIATIVA 

VERBOS DE 

VALOR 

APRECIATIVO 

01 - - - - - - - - - 

02 - 01 - - - - - 01 - 

03 01 - - - - - - 01 01 

04 - - 02 - - - - 01 02 

05 02 01 - - - - 01 01 02 

06 - - - - - 01 - 02 - 

07 - 01 - - - - - 01 01 

08 01 01 - - 01 - - 02 01 

09 02 - - - 01 01 - 01 01 

10 01 - 02 - - - - 02 01 

11 01 - - - - - - 01 01 

12 01 - - - 01 - 01 - 01 

13 10 - - - - 02 - 08 03 

14 - - - - - - 01 - - 

15 04 01 - - - 01 01 01 - 

TOTAL  23 04 04 01 03 05 04 22 14 

TOTAL GERAL DAS OCORRÊNCIAS DE MARCAS LINGUÍSTICAS DA RE NAS RESENHAS ANALISADAS:             80 
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RE. Assim sendo, destacamos essas marcações do quadro síntese e apresentamos estas marcas 

linguísticas em um outro quadro por crermos que elas precisam estar inseridas em um 

contexto enunciativo de posicionamento seja de assunção ou não, para que seja caracterizadas 

como uso ou não da responsabilidade enunciativa. E pelo que vimos na resenha 15 elas 

aparecem escritas, entretanto não enunciam um posicionamento sobre a obra lida. 

O quantitativo desse fenômeno presente na resenha 15 do nosso corpus está no quadro 

abaixo: 

Quadro 20 – Demonstrativo do uso da expressão “a gente” em vez de nós 

 
RESENHA QUANTITATIVO DAS 

OCORRÊNCIAS DE 

NÓS/A GENTE 

15 08 

 

Ao observarmos as características da resenha, fazemos a reflexão de que esse gênero, 

estruturalmente, de acordo com os autores pesquisados e aqui apresentados no segundo 

capítulo, apresenta-se com o uso da primeira pessoa do plural ou da terceira do singular ou 

plural, denotando um certo apagamento enunciativo, mas, em face dos quadros acima, vemos 

que nas resenhas escritas por alunos do EM da escola pública o mesmo não acontece, 

primeiramente porque os alunos não conseguiram aprender todas as normas de escrita do 

gênero que tende a pedir posicionamento e avaliação crítica, embora não necessariamente em 

primeira pessoa do singular (eu), e em segundo lugar porque, mesmo sem saber, ao emitirem 

seus pontos de vista, eles optaram por assumir e se engajar com o que enunciaram. 

É importante ressaltar que, embora fugindo do cânone do gênero resenha, 80% dos 

alunos apresentaram seus pontos de vista a respeito da obra lida, sendo que no quadro síntese 

encontramos um total de 80 marcas linguísticas da RE para os 15 textos (uma média de 5,33 

marcações por texto). Alguns mostraram ter dificuldades múltiplas na escrita – ortográficas, 

de pontuação, de coesão, até mesmo de não compreenderem bem as características do gênero 

solicitado para a escrita –, mas conseguiram emitir suas opiniões a respeito da obra lida. 

Observamos também nas resenhas que quando há avaliação da obra ela aparece mais no final 

do texto. Existem casos em que os autores até recomendam a obra, mostrando que, mesmo 

não tendo compreendido todo o modelo e objetivo de uma resenha, os alunos compreenderam 

que no final de uma resenha faz-se necessário emitir opinião, apreciação, avaliação. 

Portanto, a esse respeito, cremos que respondemos a pergunta que norteou esta 

pesquisa, pois a materialização da RE em resenhas de alunos do EM da escola pública em 
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questão se deu através do uso de marcas linguísticas que mostraram assunção da RE em 12 

das 15 resenhas analisadas. 

Nossa pesquisa conseguiu comprovar que os alunos do ensino médio apesar das 

dificuldades apresentadas na escrita, escrevem e assumem as vozes que enunciam. Cremos 

que seria bastante pertinente que em seus estudos na escola fossem inclusos questões 

relacionadas ao estímulo à leitura, a argumentação, a defesa de pontos de vista, enunciação, 

vozes, modalidades, interpretação e produção de textos em diversos gêneros 

discursivos/textuais, pois entendemos que a inclusão dessas práticas as suas vivências os fará 

compreender melhor os mecanismos de escrita bem como os mecanismos da 

responsabilização ou não da sua enunciação. Pensamos que se isso ocorresse de fato a escola 

estaria cumprindo a sua missão de formar cidadãos pensantes, leitores e escritores. 

Passaremos agora para as considerações finais, nas quais recapitularemos algumas 

questões apresentadas e analisadas no decorrer desta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

 

[...] o texto é visto como um produto – lógico – do 

pensamento (representação mental) do escritor. A 

escrita, assim, é entendida como uma atividade por 

meio da qual aquele que escreve expressa seu 

pensamento, suas intenções [...] (ELIAS; KOCH, 2010, 

p. 33). 

 

Ancoramos nossas considerações finais nos quatro capítulos que compõem esta 

pesquisa, ou seja, as considerações teóricas acerca da responsabilidade enunciativa, dos 

gêneros discursivos/textuais, da metodologia e da análise, em face do que observamos e 

analisamos. 

Os achados desta pesquisa nos levaram a identificar nos textos dos alunos 

participantes alguns dados referentes à assunção/engajamento no gênero resenha de leitura de 

livro literário, no qual normalmente isso não ocorre de maneira clara. No capítulo de análise, 

apresentamos um quadro com a descrição das ocorrências de assunção de RE, a fim de 

verificar o que era mais recorrente entre as categorias de análise escolhidas para a análise nos 

textos dos alunos. Em seguida, fazemos algumas considerações a respeito do gênero resenha e 

das ocorrências de RE que encontramos.  

Após a leitura dos textos, pudemos observar que nas resenhas recebidas alguns alunos 

confundiram o gênero resenha com o resumo e com o comentário; já outros se equivocaram 

no que diz respeito à análise do livro com a da vida do autor; ainda entre a vida do autor e a 

do personagem, tornando assim confusa a análise da obra feita por eles. Em determinados 

casos, alguns alunos recorreram à internet para coletar trechos de resenhas, de resumos, de 

trechos de livros ou da biografia do autor para, enfim, cumprirem a tarefa de escrever e 

entregar uma resenha.  

A respeito das marcas linguísticas que são inerentes a RE, como vimos nos textos e 

nos quadros, elas aparecem com frequência em 12 das 15 resenhas escritas pelos alunos, de 

forma que mostram a assunção da RE, a partir do uso de pronomes pessoais de 1ª pessoa, 

verbos e advérbios opinativos e verbos ou expressões de modalidade apreciativa. De acordo 

com as categorias de análise propostas por Adam (2011) e Rabatel (2011), configuram 

também a responsabilidade enunciativa. 
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Ao fazermos leituras mais teóricas acerca da ATD e da RE, bem como sobre as 

leituras dos textos produzidos pelos alunos, acreditamos que, mesmo sem saber ou conhecer 

totalmente a estrutura do gênero resenha, eles escreveram se posicionando criticamente a 

respeito da obra lida e até dos fatos ocorridos nela. Eles escreveram se engajando, se 

comprometendo, se responsabilizando pelo que enunciaram. Nessa perspectiva, cremos que 

eles ao menos conseguiram compreender que no gênero resenha esse tipo de posicionamento 

seria um dos elementos estruturais da escrita do gênero.  

Destacamos que é perceptível que os juízos avaliativos ou de valor estão presentes em 

80% dos textos, aparecendo no final ou em parágrafos próximos do final das resenhas. Os 

alunos não conseguiram compreender os objetivos e o plano de texto da resenha totalmente, 

no entanto perceberam que deveriam expor uma opinião sobre o livro lido, pelo que 

estudaram a respeito de resenha, o que ocorreu no parágrafo de avaliação, onde se recomenda 

ou não a leitura da obra, ou seja, o próprio gênero requer um posicionamento (opinião, 

avaliação) que pode ser assumido ou não. Desse modo, cremos, portanto, que a exposição dos 

seus pontos de vista tenha surgido no final das resenhas por esse motivo. 

Assim sendo, encerramos esta pesquisa respondendo à questão norteadora da nossa 

investigação: como se materializa a RE em resenhas escritas por alunos do EM da Escola 

Estadual Manoel de Melo Montenegro? As nossas considerações finais, as leituras, 

observações e análises nos revelam que a escrita de alunos do Ensino Médio de escola 

pública, em textos argumentativos, tais como a resenha, mostra o posicionamento deles de 

maneira pessoal e direta, usando a 1ª pessoa do singular – eu. Observamos, também, que os 

alunos não usam o mediativo, tampouco imputam as vozes a outras instâncias. Por fim, 

reconhecemos que eles assumem a RE, mesmo não seguindo o modelo da resenha. 

 Ainda como considerações, destacamos as contribuições que esta pesquisa nos 

propiciou, enquanto docente de alunos de EM e discente de uma pós-graduação em estudos da 

linguagem, pois os estudos aqui feitos e apresentados ampliaram e refinaram o nosso olhar a 

respeito da RE em textos escritos o que nos levou a observar melhor questões sobre os 

gêneros discursivos/textuais, sobre a escrita de resenhas, sobre a escrita dos alunos do ensino 

médio, sobre o ensino que lhes é oferecido geralmente, sobre as vozes e a enunciação, a 

relação entre argumentação, defesa de ponto de vista, posicionamento enunciativo, 

engajamento ou apagamento enunciativo, mediativo, modalizações nos textos entre outros 

relevantes aspectos depreendidos durante a pesquisa. Para nós tudo que foi estudado, 

apresentado, discutido nesta dissertação nos fortalecerá enquanto docente, haja vista que 
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novos horizontes foram abertos ao entendimento e ao nosso trabalho com textos nas salas de 

aula cujas lecionamos. 
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RESENHAS CONFORME PRODUZIDAS PELOS ALUNOS 
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LIVRO LIDO PELOS ALUNOS 
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TEXTO QUE FOI O NORTEADOR DAS RESENHAS ESCRITAS PELOS 

ALUNOS 

 

O referido texto é o mesmo que foi utilizado na sala de aula em 2011, tendo sido 

digitalizado e apresenta alguns tapumes, pois nele eu havia escrito algumas coisas referentes à 

frequência dos alunos, dentre outras coisas irrelevantes para a nossa pesquisa. 
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