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RESUMO 



O objetivo deste trabalho consiste em verificar se o aluno da escola pública estadual de 

22 grau encontra dificuldades de compreensão na leitura do discurso pedagógico -

especificamente os enunciados de questões analítico-expositivas - por desconhecer não só os 

procedimentos de leitura, como também a organização textual e a seleção lexical utilizada pelos 

livros didáticos,· seleção essa, muitas vezes, aquém do universo discursivo do aluno -leitor e 

comprometendo a legibilidade textual. 

Os sujeitos pesquisados foram 25 alunos de 3ª série do 2~ grau questionados sobre 

suas atividades de leitura dos textos didáticos na escola e fora dela. A pesquisa se concentrou 

na aplicação de três instrumentos básicos, envolvendo aspectos relativos à leitura e sua 

compreensão, ao leitor, aos enunciados de questões nos diferentes componentes curriculares. 

Foram abordadas situações específicas de vivência diária do ato de ler no contexto escolar. 

Os resultados demonstraram que as dificuldades de compreensão textual se concentram 

na ausência de habilidades de leitura com finalidades específicas e no desconhecimento do 

vocabulário utilizado nas questões discursivas, exigindo do leitor uma prática freqüente de 

leitura desse tipo de texto. A compreensão de leitura deve iniciar-se pelos enunciados mais 

simples até os mais complexos, observando-se organização e articulação textuais e o domínio 

do léxico utilizado. 



ABSTRACT 



The aim of this work is to verity if the student of public high schools carne across 

difficulties of comprehension in the reading of pedagogical discourse specifically the enounced 

analytic-expositive questions, because they do not know the techniques of reading as well as the 

textual organization and the lexical selection used by pedagogical books. This selection is very 

different from the daily life of the student-reader and implies the textual legibility. 

lt was asked to twenty-five students of 3rd grade of high school about their activities of 

reading didactic text at school and out of it. The research was concentrated on application of 

three basic instruments, involving relative aspects in reading and its comprehension, to the 

reader, to the enounced of questions in the different curricular components. Specific situations 

were accosted of daily life of the reading act in the school context. 

The results demonstrated that the difficulties of text comprehension was concentrated in 

the lack of abilities of reading with specific purposes and unknown vocabulary used in the 

dissertative questions, it demands the reader a frequently reading of this kind of text. 

The reading comprehension must begin from the easiest to the most complex, 

observing organization and textual articulation and the total comprehension of the used lexicon. 



APRESENTAÇÃO 



O presente trabalho tem por finalidade tratar de aspectos que envolvem a leitura do 

discurso pedagógico na escola pública de 2• grau da rede estadual de São Paulo em termos de 

compreensão. Escolhemos enfocar o discurso pedagógico como unidade pragmática a partir da 

observação de enunciados de questões analítico-expositivas. 

Inicialmente, cumpre-nos tecer considerações gerais quanto aos elementos e 

procedimentos que contextualizam o tema escolhido, o porquê dessa escolha, objetivos, 

questionamentos e processamento sistemático na elaboração do trabalho. 

Num segundo momento, abordaremos as linhas mestras sobre as quais se firmam 

nossa proposta, iniciando pela realidade textual conceituada e tipificada; mais especificamente, 

trataremos aqui do discurso pedagógico enquanto "genre" com seus elementos constitutivos, 

principais características e sua relação com a instituição-escola e a ideologia. A seguir; nossa 

atenção se direcionará para os aspectos relacionados à leitura e ao leitor: a compreensão do ato 

de ler, as estratégias de leitura ... o suporte teórico se conclui com o estudo da leitura dos 

enunciados de questões analítico-expositivas como um recorte na abordagem do discurso 

pedagógico: os aspectos que envolvem a legibilidade, os elos coesivos e a coerência, itens 

lexicais significativos e considerações sobre a heterogeneidade discursiva. 

A partir das abordagens anteriores, explicitaremos a metodologia adotada no trabalho 

bem como seus componentes (sujeitos, instrumentos, "corpus") acompanhados de uma 

apresentação, análise e discussão dos resultados de pesquisa. 

Como conclusão, verificaremos até que ponto nossos questionamentos e objetivos 

foram efetivados a fim de que possamos esboçar algumas implicações pedagógicas (possíveis 

caminhos) que poderão direcionar aspectos como facilitadores para uma leitura funcional do 

discurso pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 



Este trabalho apresenta experiências em sala de aula, a vivência do cotidiano em que a 

leitura se revela como elemento básico e orientador de atividades pedagógicas desenvolvidas 

nos diferentes componentes curriculares oferecidos pela escola de 2° grau da rede pública do 

Estado de São Paulo. 

Constatamos, pelas nossas leituras ao longo da elaboração deste trabalho, que muito se 

tem estudado, pesquisado, comentado, discutido e avaliado sobre a importância da leitura na 

escola de 1° e 2° graus, principalmente no aspecto da "compreensão" textual. Projetos e 

programas têm se desenvolvido de maneira a implementar não só a formação de hábitos de 

leitura como também a formação do próprio leitor. Mas, no que diz respeito à compreensão da 

leitura em termos de finalidades específicas, o ler para estudar, pouco se tem realizado. Às 

vezes, experiências são bem sucedidas; outras preenchem parte das lacunas, sendo muitas 

vezes abandonadas ao longo das pesquisas. 

A prática de leitura no contexto escolar, envolvendo o texto didático, informativo, de 

caráter instrucional-pedagógico, deve certamente estar sendo revisitada, principalmente quando 

se trata do elemento compreensão de leitura, realidade bastante complexa no ambiente escolar 

hoje. A aquisição de hábitos de leitura que proporciona uma efetiva e eficiente compreensão do 

discurso pedagógico na realidade escolar, envolve um aprendizado e assimilação de conteúdos 

oferecidos pelas disciplinas do currículo escolar no 2° grau. Essa preocupação tem levado 

muitos estudiosos a empreenderem pesquisas no sentido de minimizar essa problemática. 

Por que os alunos têm dificuldades em compreender o texto didático, especificamente 

quando ele se apresenta sob a forma de enunciados de questões analítico-expositivas (questões 

dissertativas, discursivas)? Qual o limite entre o professor de Língua Portuguesa e das demais 

disciplinas do currículo de 2• grau no encaminhamento de uma leitura eficiente dessa 

modalidade textual? 
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Quando tratamos da leitura com finalidades específicas, notamos que ela se constitui em 

elemento básico para a formação integral do leitor. Ela lhe oferece um embasamento sólido para 

sua participação como cidadão numa sociedade que a todo momento se transforma, exigindo 

dele (leitor) uma postura mais crítica. 

No contexto escolar, é de imensa importância resgatar de imediato essa prática 

transformadora: ler o texto didático com objetivos específicos, ler para compreender, para 

formar e informar, já que o texto didático, muitas vezes, é o único veículo de informação que 

chega ao aluno-leitor. 

•A problemática da leitura do dis.curso pedagógico e suas manifestações já tem sido 

analisada com propriedade. Particularmente, achamos que podemos dar um passo a mais, 

. numa contribuição efetiva para uma visão mais abrangente de uma concretização do discurso 

pedagógico no contexto escolar.· 

O que nos levou à escolha do assunto em foco foi, dentro de nossa experiência 

p(ofissional no ensino de 29 grau da rede pública do Estado de São Paulo, a observação de 

situações de aprendizagem que envolvem leitura e compreensão dos textos didáticos, 

principalmente enunciados de questões analítico-expositivas apresentadas aos alunos-leitores . .. 

É importante considerarmos que a leitura clara e concreta dos enunciados se constitui no passo 

inicial para respondê-las: inicial e decisivo. A compreensão do que se pede, significa conhecer, 

ter familiaridade com uma determinada linguagem. 

Muitas vezes, cremos que esse procedimento não se concretiza pela não-compreensão 

do que é solicitado pela questão ao aluno-leitor, comprometendo o ato de falarlescrever em 

virtude das dificuldades encontradas como leitores. É necessário, pois, convivermos com os 

enunciados, porque, ao nosso ver, encaminharam o raciocínio que deve conduzir às respostas, 

às conclusões. 
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Nossa pesquisa pretende abordar, em sentido amplo, a essência do ato de ler e 

compreender o discurso pedagógico, orientador de um processo que culmina com a produção 

textual. Esse processo advém de técnicas e práticas aplicáveis aos textos didáticos nas diversas 

áreas do conhecimento, configuradas nas disciplinas do ensino de 21 grau, permitindo a 

interdisciplinaridade (Língua Portuguesa como elemento orientador das demais disciplinas) e o 

interdiscurso {o discurso dos diferentes componentes curriculares: História, Geografia, 

Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia). 

Constatamos, com o passar dos anos, no cotidiano da sala de aula, que a pouca 

habilidade dos alunos para a compreensão dos textos didáticos se constitui num dos maiores 

problemas encontrados não só na escola de 11 grau como também na de 2o grau, 

comprometendo de modo significativo o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o 

problema do ensino da leitura na escola de 1• e 2• graus vem gerando crescente inquietação 

entre a maior parte daqueles "diretamente ligados ao ensino da leitura - os professores -

encontram-se mal informados em relação ao processo, ao leitor e às estratégias que levam ao 

domínio do processo para poderem assumir o ensino da leitura com segurança e, sobretudo, 

com coerência" (Kleimon, 1989, p.7). 

Essa inquietação se justifica e aumenta a partir da constatação de que a prática da leitura 

não pode ser considerada exclusividade das aulas de Língua Portuguesa, mas uma atividade 

que permeia não só toda a vida escolar, como toda a vida do indivíduo fora da escola. Grande 

parcela dos alunos, tanto do 1.' como do 2• grau, têm um nível de leitura abaixo dos padrões 

considerados razoáveis para a sua idade e competência. Esse estudante não está preparado 

para se voltar espontaneamente para o ato de ler, seja com objetivo de informação, seja como 

fruição. 

Quando se trata da compreensão textual, atividade complexa, por parte do aluno-leitor, a 

problemática se acentua, dificultando para o professor a elaboração de instrumentos que 
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forneçam claramente informações sobre a compreensão. Esses dados constituem forte 

indicativo de que as práticas de leitura, desenvolvidas pela escola, necessitam urgentemente ser 

repensadas, uma vez que a contribuição mais importante que ela, a escola, pode trazer para a 

educação do aluno é transformá-lo em leitor eficiente, consciente, reflexivo, crítico. 

Assim é inadiável uma revitalização das atividades centralizadas no aluno-leitor, no 

reconhecimento de suas capacidades e necessidades para que ele possa equipar-se 

adequadamente com objetivo de enfrentar o desafio da realidade social em que vive e sobre a 

qual atua. 

Durante sua permanência na escola, é preciso que o aluno-leitor seja levado a participar 

de modo eficiente na interminável construção do mundo dos textos. A maioria das pessoas 

passa mais tempo lendo que escrevendo. Gabe à escola, como instituição, tornar-se antes de 

tudo um laboratório de leitura, lugar em que o aluno-leitor possa experimentar, desenvolver e 

conferir suas habilidades de leitura. Importante se faz, ler os textos por ser esse modo 

privilegiado de se ler a vida, situação em que ler se constitui uma ação produtora de sentidos, já 

que o sentido não está pronto no texto. 

Somente quando o leitor age com seu modo próprio, é que o mundo do texto '6e torna 

concreto e significativo. O valor de um texto depende das leituras que dele são feitas, 

configurando-se a realidade de que o texto age sobre o leitor, o leitor age sobre o texto no 

processo interativo de construção do sentido. Torna-se assim necessário que a escola não 

encare o texto passivamente como uma verdade pronta. 

O processamento de leitura na escola sofre por parte do aluno-leitor a interferência do 

professor, companheiro de discurso, interlocutor, incentivador. Muitas vezes, tem sua 

orientação requisitada pelo aluno que, na escola e fora dela, pensa, interfere, relaciona, aplica, 

extrapola. O aluno deve fazer isso por si mesmo sem que o livro didático e o professor o façam 

por ele. Assim o professor, no contexto escolar, deve incentivar o aluno-leitor a questionar 
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constantemente o livro didático numa leitura . crítica, observando limitações dos textos (às 

vezes, fragmentados, descontextualizados ... ) e o tratamento dado aos textos através dos 

exercícios que conduzem a respostas esperadas e que dificultam a reflexão e a ação. 

6 Cabe, neste momento inicial do trabalho, considerarmos que a linguagem é chave do 

funcionamento da sociedade e a língua, como forma de linguagem se constitui como fator de 

integração, de dominação e, conseqüentemente um possível instrumento de luta. Se 

entendermos a cultura como um sistema de discursos e a língua um dos instrumentos desses 

discursos, torna-se imprescindível seu domínio para o conhecimento efetivo dos mecanismos 

que controlam não só a sociedade, como também as suas contradições ideológicas. · 

Daí, percebemos a realidade de que a língua portuguesa, enquanto disciplina do 

currículo escolar, apresenta particularidades tais que a diferenciou das outras do elenco. 

Enquanto Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Filosofia têm uma gama 

de conhecimentos a serem ministrados, visando-se à produção de novos conhecimentos, 

Ungua Portuguesa se apresenta como instrumento através do qual o aluno tem acesso a todas 

elas. 

Tudo na escola, assim como na sociedade é uma manifestação da linguagem, 

configurando~e o domínio da língua como a apropriação do conhecimento, de compreensão e 

de expressão da realidade com vistas a instrumentalizar o aluno-leitor para atuar como sujeito 

crítico e criativo no processo escolar. 

Sabemos, de certa forma, que, em termos de leitura, a escola brasileira se concentra 

mais na aquisição da escrita, realizada hoje de forma a implementar teorias construtivistas, mas 

ainda convivendo paralelamente com abordagens tradicionais. Após o processo de 

alfabetização, o aluno-leitor deve ser orientado no sentido de ultrapassar a fase da decodificação 

de vocábulos em se tratando da leitura, pois, caso contrário será um leitor não eficiente, não 
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conseguindo uma interpretação pragmática da mensagem veiculada pelo autor. O ato de ler não 

pode ser entendido como recepção passiva de informações. 

Optamos assim, dentro do universo da leitura, abordaremos a compreensão dos textos 

didáticos, manifestados pelos enunciados de questões discursivas sob um aspecto pragmático 

que envolve a interação leitor-texto-autor. Estaremos ancorados nos estudos realizados no 

campo da Pragmática, da Análise do Discurso e da Lingüística Textual, como suporte teórico 

para nossa pesquisa e considerações. 

Nossa preocupação se concentrará no aluno-leitor enquanto sujeito no contexto escolar 

de 3ª série do 2° grau na EEPSG .Prof. Cândido Gonçalves Gomide (1 1 DE-Capital). 

Selecionamos, como sujeitos/informantes, 25 alunos do período da manhã aos quais 

ministramos aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira nos anos de 1991, 1992 e 1993. 

A idéia do tema desta dissertação surgiu da observação constante do trabalho desses 

alunos em sala de aula e fora dela na elaboração de trabalhos e em avaliações nas diferentes 

disciplinas da 3ª série do 2° grau. Associada a esse fato, registramos a constante queixa dos 

professores quanto ao rendimento não satisfatório desses alunos nas avaliações, alegando que 

"não sabem ler" ou "não entendem nem o que o livro (questões) pede". Muitas vezes, essa 

realidade vem acompanhada de observações como: "O professor de português precisa ensinar 

o pessoal a ler!". 

Por outro lado, os alunos, comentando resultados de avaliações, argumentam que "se 

eu entendesse o que a questão pedia, eu resolveria" ou "era isso que era pra fazer?", "eu não 

entendi" ... E constróem suas respostas num texto não organizado, às vezes incoerente, não 

coeso e fugindo completamente ao solicitado. 

Em face das situações observadas, nos questionamos: até que ponto os alunos 

entendem o que lêem? Como se comportam diante de enunciados de questões analítico-
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expositivas? Esses e outros questionamentos que exporemos, quando tratarmos da 

metodologia deste trabalho, nos envolveram a ponto de nos interessarmos pelo tema no 

sentido de darmos nossa parcela de contribuição para o encaminhamento que questões 

relativas à compreensão de leitura no contexto escolar. 

Sabemos que a escola como instituição tem demonstrado uma maior preocupação com 

a aquisição da escrita do que com a leitura, esquecendo-se de que esta é elemento orientador 

para o ato de escrever. Entretanto, não podemos esquecer que existe um certo vínculo 

recíproco entre o escrever e o ler, visto que as operações de análise e síntese estão subjacentes 

às atividades de leitura e escrita. 

Provém desse fato, a necessidade de se implementar desde o 1g grau o ensino da leitura 

como fator auxiliar da produção textual. Em nosso trabalho, leitura será encarada como um 

processo de interação em que o leitor e autor se aproximam via texto. 

O contexto escolar preconiza que a ação do professor passa a ser preponderante na 

relação autor/leitor na r:nedida em que entram em jogo, além das capacidades do leitor, os 

objetivos determinados pelo professor, facilitador das condições, para que se estabeleça a 

interlocução. 

Assim cabe a constatação de um fator importante dentro do contexto que este trabalho 

mergulha: como deveria se processar a leitura do aluno no final do 2g grau? Supomos que, 

após 11 anos de escolarização, ele tenha condições de ler um texto em qualquer área do 

conhecimento envolvida pelas disciplinas que estuda com certa desenvoltura, principalmente 

compreendendo o que lê, qualificando-se como leitor proficiente. Em questões discursivas, ele 

deveria ser capaz de compreender a tarefa solicitada. 
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Porém a realidade é outra: encontra grande dificuldade para compreender o texto de 

uma questão, manifestando essa não-intelecção pelas situações comuns em sala de aula de "o 

que é pra fazer?" imediatamente após a leitura do enunciado da questão proposta. 

Cremos que a escola está mais preocupada com o produto, com o resultado do que com 

a compreensão em si, não instrumentalizando professores e alunos quanto as estratégias de 

leitura e seus procedimentos básicos aplicáveis no dia-a-dia do aluno-leitor. 

Para isso desenvolvemos nossa pesquisa no sentido de, utilizando instrumentos 

específicos, caracterizar de início o que os sujeitos entendem por ler um texto didático, 

acompanhado de diagnóstico do aluno frente a situações que envolvam o ato de ler e sua 

qualidade de leitor no cotidiano escolar. Num terceiro momento, apresentamos aos sujeitos 

enunciados de questões para que os sujeitos explicassem o que lhes foi solicitado. Esses 

procedimentos serão descritos minuciosamente na parte li deste trabalho. 

Dessa forma, cumpre-nos, após essas considerações iniciais reiterarmos nossa 

proposta: abordar a leitura do discurso pedagógico no ensino de 2• grau em termos de 

compreensão textual, partindo da realidade configurada pelos enunciados de questões analítico

expositivas. Pretendemos verificar se o aluno, concluindo o 2• grau, é capaz de processar uma 

leitura com compreensão. Se realiza essa operação, como a faz, caso contrário que dificuldades 

encontra para efetivar esse processamento. 

Partimos da realidade de que a compreensão textual não provém da simples 

concatenação de leituras realizadas sobre cada frase considerada isoladamente, nem de todas 

as frases do texto, mas como um todo em que tudo está relacionado. A compreensão de um 

texto, como nos afirma Fávero (1989), "ultrapassa a decifração de palavras e frases-isoladas. 

Entemt.se então porque o aluno, muitas vezes, tem a impressão de compreender isoladamente 
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cada uma das palavras e mesmo todas as frases do texto, mas não percebe o sentido global. .. " 

(p. 225). 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1. O universo discursivo/textuaJ 

1.1. Considerações sobre discul'$o/texto 

Dentro do contexto pedagógico, da prática escolar diária, vemo-nos, constantemente, 

diante de situações em que a leitura se constitui num elemento relevante para a concretização 

dos objetivos delineados no processo de ensino-aprendizagem. Leitura e legibilidade, aliadas, 

contribuem, no contexto escolar, para o estudo e compreensão dos textos didáticos visando a 

um processo de leitura funcional (leitura com_ compreensão adequada) que privilegia a 

intelecção e sua posterior aplicabilidade, tendo em vista a produção textual, resultado de uma 

leitura efetiva e producente do texto didático, tecendo a realidade pedagógica. 

Entretanto, nessa postura frente ao texto de caráter pedagógico, focalizado sob o ângulo 

de sua leitura e legibilidade, não podemos deixar de lado a consideração do que seja um ''texto", 

sem que tenhamos claro ressaltar a importância da linguagem e da significação na sua 

tessitura, observando o seu funcionamento enquanto ação constitutiva e transformadora 

estabelecida pelo homem com a realidade natural e social. Dessa forma os textos são gerados 

sob determinadas condições que determinam a sua construção: o contexto histórico e social, a 
.. 

ideologia, a situação, o enunciador e o enunciatário, ó objeto do discurso ... Tecendo as 

palavras, notamos que o que se diz tem relação com quem diz, com o que não se diz, com o 

lugar social daquele que diz, para quem se diz, em relação ao que os alunos dizem. 

E os textos vão se infiltrando no nosso dia-a-dia enquanto facilitadores do processo 

ensino-aprendizagem, no contexto pedagógico e daí, em múltiplos contextos. Mas o que vem a 

ser um "texto"? Um aglomerado de frases, uma seqüência delas, dispostas uma a uma 

formando um todo significativo? O que nos leva a considerar um ato de comunicação como um 

texto? 
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Pensar na realidade do universo/disçursivo/textual significa pensar na realidade da 

linguagem, porque ela nos acompanha onde quer que estejamos e serve para articular não 

apenas as relações que estabelecemos com o mundo, como também a visão que construímos 

sobre o mundo. É importante considerar também que, via linguagem, nos constituímos 

enquanto sujeito no mundo. 

Num conceito mais ingênuo, a linguagem serve como suporte de pensamento e meio de 

comunicação, mas sua característica principal reside no seu caráter de modo de ação humana 

intencional sobre o mundo. Daí, podemos já .concluir, de início, que quem usa a linguagem, a 

utiliza com algum objetivo, sempre envolvendo a necessidade de fixar ou modificar as relações 

entre os membros de um grupo social, incluindo o próprio enunciador. 

Nossa atividade mental é organizada pela linguagem, possibilitando-nos pensar nos 

objetivos e trabalhar com eles na sua ausência, já que o homem, impelido pela necessidade de 

se organizar socialmente, construiu a linguagem, um conjunto de signos representando o real. 

Ela apresenta-se essencialmente imbuída de um caráter social, enquanto produto de urna 

necessidade histórica do homem, numa compreensão do seu caráter dialógico, interacional. 

Isso quer dizer que tudo o que dizemos, dizemos a alguém e é esse interlocutor, presente ou 

não no ato de nossa fala que acaba por determinar aquilo que vamos dizer. 

Dirigimo-nos, assim, a interlocutore5 concretos, pessoas que ocupam espaços bem 

definidos na estrutura social. Nossas idéias sobre o mundo são construídas num processo de 

interação. Dessa forma, constatamos que o universo das relações sociais determina aquilo que 

vamos dizer, como vamos dizer e dizemos coisas para alguém socialmente situado. Nessa 

concepção de linguagem, a língua é resultado de um trabalho coletivo. 

Nossa atividade lingüística se processa sempre como discurso ou texto em particular 

situação de comunicação quer na escola quer fora dela. Realiza-se assim no texto nos 

parâmetros da intencionalidade voltada para os interlocutores, visando à modificação de 
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determinada situação. O sentido do texto se constitui no jogo de interação dos interlocutores, 

envolvendo a imagem que estes fazem uns dos outros e dos referentes, partilhando o 

conhecimento. 

Assim no processo comunicativo, encontramos nos níveis transfrásticos: 

Elaaclador 
(locutor) 

~ 
Emissor 

........ 
/~ 

El11claçll Tato 
(lltençlo) (• .... í lllta 

• escrltl) 

Eluclatíril 
(alocllárlo) 
~ 

Receptar 

Entendido como um processo dinâmico, o ato comunicativo envolve um enunciador 

(locutor/emissor) a um enunciatário (alocutário/receptor) com experiência anterior numa visão 

de mundo a que chamamos repertório, sempre diferente de indivíduo para indivíduo. No 

funcionamento comunicativo, o enunciador pratica um ato de fala que se constitui na 

enunciação, na intenção de produzir um texto ao enunciatário, revelando a visão de mundo de 

quem a produziu. Assim o enunciador, tendo uma intenção, produz um texto ao enunciatário, 

pois sempre tem em mente um objetivo a que chamamos atos de fala. A mensagem se constitui 

unicamente num ritual de contato, a intenção mais o dito ou escrito. O ato comunicativo tem 

seu início quando o enunciador realiza a codificação e só termina quando o enunciatário 

decodifica, tecido para uma ocasião e para um público determinados. 

Falamos ou escrevemos porque desejamos elaborar uma rede de significados com 

objetivos bem delineados, explicando, discordando, convencendo, aconselhando, ordenando ... 

E-nos valemos, para isso, essencialmente de textos, porque nossa comunicação se ancora nos 

textos. 
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Unidade lingüística superior à frase, o texto constitui-se, num feixe de conexões, 

articulando-se para formar um todo significativo, fator esse que vem assegurar a textualidade, 

ou seja, aquilo que faz com que um texto seja considerado realmente um texto. Visto como 

unidade significativa, cuja análise requer critérios de coesão, coerência e situacionalidade, a 

Lingüística Textual debruça-se no seu estudo, tomando o texto como ponto básico da 

manifestação da linguagem, partindo da realidade de que o ser humano se comunica por textos. 

Basicamente, a ciência dos textos aborda processos e regularidades gerais e específicas 

segundo as quais se produz, se constitui, compreende e descreve o fator "texto". 

Produto da enunciação, o texto se constrói não como um aglomerado de frases, mas 

algo extremamente maior, envolvendo primeiramente uma intenção e o entendimento do 

conteúdo semântico, além da descoberta da intenção . do enunciador. O encadeamento 

semântico de suas partes confere-lhe a textualidade, inserida dentro de um contexto, mantendo-

se correlações entre si. Esse contexto em que está mergulhado o universo textual deve ser 

entendido como uma unidade lingüística maior em que se articula outra menor: a frase no 

contexto do parágrafo, no capítulo, o capítulo na obra. Entretanto, nem sempre esse contexto 

vem explícito lingüisticamente, ocorrendo, às vezes. ·na situação concreta em que é produzido. 

O texto não se configura como algo isolado, mas traz consigo toda a manifestação de 
( 

um recado maior que está sendo efetuado na sociedade, um diálogo com essa sociedade e com 

a época em que foi produzido, apresentando sempre o caráter intencional por trás. A percepção 

desse dialogismo é importante na busca do tema/assunto que sustenta o texto. Nada pode 

ocorrer nele que esteja de fora, que seja contraditório, lógico e distante, mas todas as peças 

devem se encaixar formando uma unidade (coerência textual). Mas sua construção não se 

detém somente nesses aspectos. Há de se considerar uma relação lógica estabelecida entre 

frases, períodos e parágrafos: os elementos conectores (conjuncionais, preposicionais, 
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adverbiais, psiconominais) que estabelecem a sua seqüenciação e seus remetimentos, 

configurando a sua coesão. É o que podemos notar, nos textos das questões abaixo: 

(UNESP - 92 - Física) 

22. Coloca-se água num recipiente até que seu nível fique na altura do bico lateral, como mostra 
a figura da esquerda. Quando um bloco de madeira é posto a flutuar dentro do recipiente, o nível 
da água sobe, parte do líquido se escoa através do bico e seu nível volta à posição original, 
como mostra a figura da direita. 

Sejam P1 o peso do conjunto água + recipiente antes da introdução do bloco {figura da 

esquerda) e P2 o peso do conjunto água+ recipiente+ bloco após o líquido ter voltado ao nível 
original (figura da direita). 

a) P2 é maior, igual ou menor que P1? 

b) Justifique sua resposta. 

(UNESP - 92 Química) 

36. Se uma esponja de ferro metálico empregada em limpeza, como por exemplo o Bom Bril, for 
colocada em urna chama ao ar, inicia-se urna reação química. Esta reação prossegue 
espontaneamente, mesmo quando a esponja é retirada da chama, com desprendimento de 
material incandescente sob a forma de fagulhas luminosas. Após o término da reação, a esponja 
torna-se quebradiça e escura. No entanto, se um arame de ferro for aquecido na mesma chama 
e também ao ar, a única alteração que se nota ao final é o escurecimento de sua superfície. 

a) Por que há grande diferença nas velocidades de reação nos dois casos? 

b) Escreva a equação balanceada da reação de formação de um possível produto da reação, com 
o respectivo nome, para os dois casos. 

Revelador de uma intenção clara para quem o escreve, o texto serve como base de 

comunicação autor/leitor na comunicação daquilo que o primeiro pretende e da expectativa do 
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segundo. Dessa forma, um texto se configura, pois, como uma troca de influências entre o 

autor e o seu ponto de vista em relação a um leitor através da linguagem. Tecer um texto é 

agenciar o lingüístico segundo os princípios da textualidade. 

Por outro lado é importante considerarmos que um texto não deve ser entendido como 

um produto acabado, que se presta a uma demonstração de suas partes constitutivas, à 

delimitação de suas idéias principais ou a exercícios de língua e estilo. Devemos ressaltar no 

texto o processo de construção/atribuição de sentido, decorrente da atividade cooperativa dos 

participantes da interação discursiva (produtoras e intérpretes) e pela cumplicidade desses 

interlocutores em relacionar o texto com determinada realidade histórico-social. 

Além de conhecermos as regras da língua (semânticas e gramaticais) é necessário que 

dominemos outros mecanismos que regulam a atividade discursiva/textual e pragmática da 

atividade lingüística. É, pois, importante destacar também a perspectiva relevante do contexto 

situacional em que o texto é produzido/interpretado. Isso nos leva a considerar que o que define 

um texto não é a sua extensão, mas o fato de que se constitui numa unidade de sentido em 

relação a uma situação, um momento da vida. 

No âmbito situacional - a escola - que nos propomos analisar, o texto se traduz .. 
como o eixo para a qual convergem todas as atividades pedagógicas, daí, a necessidade da 

organização de programas tendo o texto como o centro de ensino num caminho partilhado com 

alunos e professores. E essa postura de colocarmos o texto como centro de ensino nos leva a 

considerar que o acesso ao conhecimento historicamente produzido ocorre através de textos, 

as pessoas se expressam através de textos, o pensamento se constrói através de textos, a 

função social da linguagem se exerce por meio de textos ... 

Neste momento. cabe-nos um questionamento: em que objetivos deve estar alicerçados 

o ensino da língua portuguesa? Cremos que em das condições ao aluno da apropriação do 

conhecimento historicamente produzido, de expressão do conhecimento por ele produzido, de 
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comunicação com o grupo social, de organização e desenvolvimento do pensamento, do uso 

eficiente da linguagem em sua função social, do uso adequado da linguagem nas mais 

diferentes situações de comunicação, enfim de desenvolver sua competência comunicativa 

como enunciador (falando e escrevendo) e como enunciatário (ouvindo e lendo). 

Todos esses aspectos se processou, tomou corpo, fazem sentido, tecendo a aula de 

Língua Portuguesa como uma aula de trabalho com texto, textos com suas marcas próprias, 

texto como eixo central na organização dos programas. 

Mas é importante considerarmos, no momento que, a respeito do termo "texto" muito 

se tem discutido hoje, muitas acepções são atribuídas a esse item lexical tão importante e 

objeto de estudo da Lingüística Textual. Uns usam indistintamente as expressões ''texto" e 

"discurso", enquanto outros tratam o texto como realização do discurso, torcendo a realidade 

textual como um diálogo permanente com o discurso e este se materializaria naquele. 

Sobre as diversas acepções atribuídas ao termo "texto" pelos lingüistas, E. Bernárdez 

em "lntroducción a La Lingüística dei Texto", nos afirma que é de fundamental importância 

definirmos o termo "texto" para um estudo mais específico de suas características principais. 

Texto é um conceito novo para um vocábulo antigo. Mesmo antes do aparecimento da 

Lingüística Textual já ocorreram acepções como "produto da fala", ''texto como corpus" e 

"texto como produto escrito". Essas definições não condizem com as propostas pela Lingüística 

Textual, pois texto não se limita somente à realidade escrita, mas também à falada. 

Tradicionalmente, considera-se ''texto" todo conjunto de signos: um diálogo, trecho de 

um diálogo, um poema. um verso, um romance, a língua na sua totalidade. Já, na década de 40, 

L. Hjelmslev atribuiu à palavra ''texto" um sentido bem mais amplo: um enunciado qualquer, 

oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno, constituindo-se de todo material lingüístico 

estudado. 
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Encontramos diversos pontos de vista através dos quais é abordado o conceito de texto. 

Observemos alguns desses aspectos, os mais consideráveis: 

(1) A Lingüística do Texto, a partir de seus diferentes e mais recentes enfoques, deixou

nos claro que um texto não é uma justaposição de palavras ou orações (De Bcaugrande e 

Dressler, Halliday e Hasan, Van Dijk, Koch). Um texto se constitui numa unidade semântica que 

funciona como um todo, porque seus diferentes elementos estão relacionados, coerentemente, 

entre si, através de mecanismos vários (referência, substituição, elipse, conjunção, coesão 

léxica ... ). Elementos presentes no texto são tomados pelo leitor para dar-lhes uma determinada 

organização e interpretação. Dessa maneira o sujeito estabelece relações, categoriza, compara, 

procura semelhanças e diferenças. Essa atividade conceituai, que implica uma interação sujeito

texto, é necessário para dar significado. 

•(2) E. Bernárdez nos apresenta não só uma definição, mas também um conjunto de 

características que nos permitem trabalhar com mais eficiência o conceito de texto: "Texto é 

uma unidade lingüística comunicativa fundamental, produto da atividade verbal humana que 

possui sempre caráter social; está caracterizado por um traço semântico e comunicativo assim 

como pela sua coerência profunda e superficial, devido à intenção (comunicativa) do falante de 
.. 

criar um texto completo e a sua estruturação mediante dois conjuntos de regras: as de nível 

textual e as do sistema lingüístico." (Bernárdez, E. lntroducción a la Lingüística dei texto, 

Madrid, Espasa Calpe, 1982 - cap. 3 EI concepto dei Texto, p.85). • 

E já podemos ilustrar as duas primeiras observações com os exemplos abaixo que 

retratam a articulação do texto como um todo significativo, -refletindo seus elementos 

relacionadores, seu mecanismo: 

(A) "Na atualidade, a cultura ocidental é dominante praticamente no mundo inteiro: todos os 
países do mundo perseguem a idéia de progresso, que seria igual a uma maior industrialização e 
urbanização; os conhecimentos científicos, elaborados nessa cultura desde a Grécia Antiga, são 
ensinados em todas as escolas; os modelos de produção e de consumo, que surgiram com a 
Revolução Industrial na Europa Ocidental, difundiram-se por todo o planeta; as idéias estéticas, 
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religiosas e éticas dessa cultura são hoje em todos os paises. Embora ela tenha recebido 
influências de outras culturas, pode-se afirmar que, desde mais ou menos o século XV, a cultura 
ocidental vai-se expandindo e dominando outras culturas. Por que tal ocorreu?" 

(Vesentini, J. W. So&iedad11 Espaço - Cal .. dl Allridad11. 91 ed. São Paulo, Ática. 1993 -
p. 39 - questão 9) 

(B) (PUC-SP) ·As análises sobre as relações internacionais apontam para o esgotamento da 

política da guerra fria. Tendo corno base seus conhecimentos sobre essa fase da história 
contemporânea, bem como a discussão atual sobre a questão, indique e comente duas 
características das relações internacionais no período da guerra fria, buscando relacioná-las à 
situação presente.· 

(Mello, l. 1. A e Costa, L. C. A. Hls/6rla Motllnla 1 Cont1mporln1a. 21 Ed. revista e atualizada, 
São Paulo, Scipione, 1993 - p.286 questão 4) 

(3) Citelli (1994) nos afirma que "se for entendido que o texto realiza o discurso, será 

possível admitir que o texto/sermão do padre está ligado ao discurso religioso; o texto/processo 

do advogado tem a ver com o discurso jurídico; o texto/laudo do médico relaciona-se ao 

discurso da saúde e da doença; o texto/aula do professor vincula-se ao discurso pedagógico e 

assim por diante.· 

• Recorrendo a Citelli, temos que "o texto nã_o é uma sucessão desconexa de frases ou 

palavras enunciadas aleatoriamente. Quando falamos ou escrevemos, estamos qüerendo .. 
comunicar intenções, buscamos ser entendidos, desejamos estabelecer contratos verbais com 

nossos leitores". Assim estarmos diante de um texto, significa estarmos frente a uma ordem de 

sentidos proveniente do cruzamento dos planos do falar, do dizer e do mostrar, significando 

obviamente coisas para o leitor. Palavras e frases organizadas conforme as leis que formam a 

língua constituem o plano do falar; o dizer indica as relações entre as palavras e seus sentidos; 

o plano do mostrar se efetiva como elemento condutor dos enunciados para outra direção. 
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Observemos a título de exemplificação a questão abaixo: 

"Descreva os resultados econômicos da Revolução Cubana." 

(Costa, L. C. A e Mello, L. 1. A. História Mod611111 Contemporânea. 21 ed. revista e atualizada. 
São Paulo, Scipione. 1993. p. 319 - questão 9) 

A questão faz sentido, contendo uma seqüência sonora (D + e + s + c + r + e + v + a + o 

+ s + r + e + s + u + 1 + t + a + d + o + s ... ), constituída de palavras que organizadas e 

combinadas formam frase. Esse conjunto de sons é articulado segundo certos procedimentos 

adotados pelas variações lingüísticas. Não seria possível escrever, considerando-se os padrões 

da norma dominante, por exemplo a palav·ra "desrever" sob a forma "credesver" e uma ligação 

"Revolução Cubana econômicos os descreva resultados da". 

"Descreva os resultados econômicos da Revolução Cubana" nos remete a uns e não a 

outros sentidos. O termo "resultados" nos remete à conseqüências, assim como "Revolução 

Cubana", a um processo histórico-social. A seqüência sonora aliada à constituição de 

' significados enfoca um enunciado imperativo que se traduz pela forma verbal "descreva", tarefa 

operatória a ser realizada pelo aluno-leitor. Temos assim o cruzamento dos planos (falar, dizer, 

mostrar) e estamos diante de um texto, como nos informa Citelli (1994). 

(4) Por outro lado, Orlandi (1987), ao tratar de texto e numa postura mais próxima aos 

princípios da Análise do Discurso, propõe questionamentos como: por que um conjunto de 

palavras, frases é um texto? como dar sentido(s} a esse conjunto que apresenta unidade? A 

autora atribui essa estruturação enquanto texto ao modo como palavras e frases são 

organizadas. Assim uma frase significa algo em relação ao texto de que faz parte e o sentido 

adquirido é a contribuição da frase para do texto. Assim em: 

·um operário ganha R$ 3,00 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, 
que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50o/ •. Encontre uma 
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fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal, s, para as semanas, h, horas com h 
~ 40. 

(UNESP-95 - Matemática - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Ciências Exatas -
Questão 5.) 

O conjunto de frases que articulou o texto do enunciado da questão acima só é um 

texto, porque foi utilizado por um interlocutor para outro (leitor), numa determinada situação 

espaço-temporal e com certos objetivos. Não podemos, pois, falar que um conjunto de frases 

se esse mesmo conjunto não mantém relaç_õ~s entre si e com a situação em que são 

produzidas. Dessa forma o significado de um texto tem a ver com o aspecto situacional com o 

qual as seqüências lingüísticas estão relacionadas. 

Para Orlandi, "um texto pode ser constituído por uma palavra, uma frase ou uma 

seqüência de um grande número de frases. O que define o texto não vem a ser a sua extensão, 

mas o fato de que ele é uma unidade de sentido em relação à situação". Podemos dizer que "um 

conjunto de frases ou seqüências é um texto, do ponto de vista de sua organização, porque o 

sentido dessas frases ou seqüências indicam para uma mesma direção de interpretação." 

Nesse sentido, a unidade textual não é a soma de seus segmentos, mas o modo como 

organiza as diversas construções, direcionando o sentido em relação a certas condições. 

Orlandi, em suas considerações sobre discurso/texto se utiliza do ponto de vista da Análise do 

Discurso, que trabalha com os processos constitutivos dos fatos de linguagem e não somente 

com os resultados desse processo. É o caso de explicar o que é um texto, procurando mostrar 

qual seu processo de produção. 

(5) Fiorin e Savioli (1990) abordam a palavra "texto" como um elemento familiar a tudo 

aquele ligado à prática escolar ou mesmo a outras instituições que trabalham com a linguagem. 

Para esses autores o texto também não se configura como um aglomerado de frases com 

significado autônomo, sendo impossível isolar frase alguma de um texto e conferir-lhe um 
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significado qualquer, pois num texto uma mesma frase pode ter significados distintos, 

dependendo do contexto no qual está inserido. Qualquer passagem de um texto para ser 

entendida necessita de que a confrontemos com as demais partes do texto. É o caso da 

seguinte questão: 

·As florestas tropicais úmidas cobrem apenas 7% da superfície dos continentes e contêm, no 
mínimo, 213 de todas as espécies de plantas e animais. Sua importância para as populações e 
para o equilíbrio biológico mundial é indiscutível. 

a) Cite duas causas do desmatamento nas áreas tropicais. 

b) Explique duas graves conseqüências deste processo. 

(UNESP-95 - Geografia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades - Questão 
15). 

• Nenhum texto é algo isolado e sua construção se ancora na realidade dele ser um porta

voz do que está sendo tratado na seriedade e tem sempre uma intenção por trás. 

Um elemento importante a ser considerado na organização do universo textual para os 

autores em destaque é se levar em conta o aspecto contextual, "unidade lingüística maior onde 

se encaixa uma unidade lingüística menor" (a frase, unidade maior serve de contexto para a 

palavra; o texto para a frase ... ). Em outras palavras, a situação envolve a passagem que está 

sendo lida, situação essa manifestada explicitamente por palavras ou implicitamente na 

realidade concreta em que o texto é produzido. 

Texto, para Fiorin e Savioli, é um todo organizado de sentido delimitado por dois 

brancos e produzido por um sujeito num dado tempo e num determinado espaço. Isso nos leva 

a crer que: 

1 1. O texto apresenta uma coerência de sentido não se articulando como um amontoado 

de frases, isto é, as frases não estão dispostas umas após às outras, mas costuradas entre si, 

admitindo-se a solidariedade do significado. Hã uma harmonia de sentido de modo que nada 
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seja lógico, nada contraditório, nada desconexo, que nenhuma parte não se ligue com as 

demais. Outro fator é a ligação das frases por elementos que recuperam passagens já indicadas 

ou garantem a concatenação entre as partes. É o que podemos observar em: 

25. A taxa de produção de calor no corpo humano, devida ao metabolismo, varia com a atividade 
e com a temperatura ambiente. Apesar disso, a temperatura corporal deve ser mantida em torno 
de 37° C. Quando a temperatura do corpo ultrapassa esse valor e o ambiente também está a 
essa temperatura, ou maior, o resfriamento do corpo se dá pela evaporação da água do suor. O 
resfriamento ocorre porque cada grama de água necessita de cerca de 2400 J de calor para se 
evaporar, que é, aproximadamente, o calor latente de vaporização da água nessa temperatura. 

Suponha que a taxa de produção de calor no corpo de uma pessoa, executando urna atividade 
- normal, durante um dia de verão em que a temperatura está em 37° C, é de 1200 kJ/h. 

a) Quanto calor produzirá em 3 horas? 

b) Quanta água deverá beber, para repor as perdas devidas à evaporação durante esse período? 

(UNESP-94 - Física - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Ciências Biológicas) 

e 2. Um texto é delimitado por dois brancos. O que nos leva a considerar que "se o texto é 

um todo organizado de sentido, ele pode ser verbal, visual (um quadro). verbal e visual (um 

filme). etc. Mas em todos esses casos ele será delimitado por dois espaços de não sentido, dois 

brancos, um antes de começar o texto e outro depois. É o branco do papel... 

º 3. O texto é produzido por um sujeito num determinado tempo, num determinado 

espaço, isto é, o sujeito (autor) por pertencer a um grupo social num determinado tempo e 

espaço expõe em seus textos as idéias, os anseios, os temores, as expectativas de seu tempo e 

de seu grupo social, porque as idéias estão materializadas em textos e analisar a relação do 

texto com sua época, é estudar a relação de um texto com outros. Assim se percebe em: , 

(a) 

" Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência 
Mundial Sobre Meio Ambiente/EC0-92 

a) O que é biodiversidade? 
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b) Justifique por que certas regiões geográficas são consideradas biodiversas. 

(UNESP-93 - Biologia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Ciências Biológicas -
Questão 10) 

(b) 

05. Em seu álbum póstumo, o cantor e compositor Cazuza diz. com sarcasmo: 

"A burguesia fede! 
A burguesia quer ficar rica! 

A burguesia não tem charme nem é discreta 
Com suas perucas de cabelo de boneca -
A burguesia quer ser sócia do Country 
Quer ir em Nova Iorque fazer compras". 

"Burguesia", de G. lsrael/Cazuza/E. Neves in 8lirglla1/a, LP 838 448-1, PolyGram, 1989. 

Compare os versos apresentados com o seguinte poema concreto: 

~· ~µ· 

~· 
~· 
~· ~µ· 

~·~· 
~·~· ~·~CI) 

~µ· 
~;ux· 
JiµCl> 
~;ID(CI) 

~µCI) 

~µCI) 

~· ~;llXCI) 
~µG> 

(Augusto de Campos, 1965) 

~µCI) ~· 
~;ux· ~· 
~· ~CI) 
~·*'° ~(j) 

~"*" 
~·~" 
~· ~· 
~· ~· 

in CAMPOS, Augusto de. Vira Vala, São Paulo, Brasiliense, 1986. 

Releia ambos os textos e, a seguir, comente: 

~·~;ux·~· 
~;ux·~;ux·~· 
~·~;11X•1i;llX• 

~· ~· 
~· ~· 
~· ~· ~·~·~· 
~·~~· 
~·~~· 

a) o sentido de crítica social que os versos cantados por Cazuza e o poema de Augusto de 
Campos podem conter; 

b) que relação pode existir entre a simbologia gráfica do tipo de letra "decorativa" ou 
·ornamentai· com que Augusto de Campos escreve a palavra "luxo· e os ve~os •A burguesia 
não tem charme nem é discreta/Com suas perucas de cabelo de boneca·. 

{UNESP-93 - Prova de Língua Portuguesa) 
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Não há texto que não mostre o seu tempo. As questões acima nos mostram o sujeito 

enunciador revelando assuntos de seu tempo, refletindo a realidade presente e fazendo com que 

os enunciatários a analisem. 

O importante a ressaltar na posição dos autores quanto à noção de texto é o fato de que 

o sentido de uma parte provém do sentido, do todo; o todo está delimitado por dois brancos e o 

sentido do texto revela o aspecto contextual. 

(6) Por seu lado, Fonseca e Fonseca (1990) nos trazem uma visão de texto mais voltada 

para uma concepção pragmática da língua. Entendendo-o como produto do ato de tala, como 

um discurso em que se cria a mensagem, se projeta numa prática significante, centralizada num 

aqui/agora instalado num "eu" que lhe dá origem, o texto aparecerá como vestígio material de 

um conjunto de relações que se estabelecem e se cruzam entre os diferentes pólos do ato 

verbal. 

Um texto é construído como unidade significativa em condições de produção 

específicas. Um dos aspectos que dá o caráter de unidade a um conjunto de frases é a sua 

consistência em relação às circunstâncias em que é _produzido( Na origem de qualquer discurso 

está o projeto totalizante de um sujeito-enunciador, procurando assegurar a coerência e a .. 
completude daquilo que representa, estabelecendo que um texto se organiza, organizando um 

conjunto de enunciações em que esse sujeito-enunciador marca suas posições de inúmeras 

maneiras, mas pela função de autor, une essas posições num todo. 

Cada enunciado surgirá como único devidamente compreensível, integrado numa 

situação de enunciação, como nos afirma Victoria Campos: "EI lenguaje y su praxis no se 

pueden separar / . .J De ahi que lenguaje y comportamiento deban analizarse conjuntamente, que 

deba reconocerse el papel fundamental de la pragmática." {Fonseca e Fonseca, 1990). Assim é 

importante observar o modo como o eu-enunciador (locutor), criador da linguagem ao se 

instituir como sujeito, se situa em relação ao tu-enunciatário (alocutário) e ao ele-referente, pois 
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11 
"todo discurso surge como situado, marcado pela presença do sujeito que o produz e onde se 

(re}produz", como nos diz Fonseca e Fonseca (1990). 

·Num texto, há mais de uma estrutura formal e um conteúdo temático, pressupondo uma 

característica instrumental da língua. Pragmaticamente, o texto se estrutura em funções 

específicas, representando a realização não somente de um ato locutório e perlocutório, 

entendendo-se "locutório" como um enunciado conforme as regras de um sistema gramatical; 

"ilocutório" como orientado para influenciar o comportamento do interlocutor; e "perlocutório" 

como efeito produzido no interlocutor, conforme a teoria dos atos de fala de Austin."' 
- -

Observemos o enunciado da questão abaixo para esclarecermos melhor os aspectos 

destacados até o momento: 

30. Linus Pauling, recentemente falecido, recebeu o prêmio Nobel de Química em 1954, por seu 
trabalho sobre a natureza das ligações químicas. Através dos valores das eletronegatividades 
dos elementos químicos, calculados por PauHng, é possível prever se uma ligação terá caráter 
covalente ou iônico. 

Com base nos conceitos de eletronegatividade e de ligação química, pede-se: 

a) Identificar dois grupos de elementos da Tabela Periódica que apresentam, respectivamente, 
as maiores e as menores eletronegatividades. 

b) Que tipo de ligação apresentará uma substância binária, formada por um elemento de cada. 
um dos dois grupos identificados? 

(UNESP-95 - Química - Prova de Conhecimentos Específicos Área de Ciências Exatas) 

Ao nos depararmos com o texto da questão acima devemos sempre ter como objetivos 

os seguintes parâmetros: o que o locutor quer dizer e como o diz? O que o locutor quer fazer 

dizendo isso e como o faz? Dessa forma a dimensão textual nos leva a pontuar essa dimensão 

acional e conjugá-la com outras formas de ação que a enquadram e com ela complementam a 

comunicação. 
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As indicações acima nos dão uma visão bastante ampla do tratamento que a un·güística 

Textual e mesmo a Análise do Discurso e a Pragmática dão ao termo "texto". Critérios mais 

freqüentes admitem, por seu lado, que o texto possui uma função comunicativa e social de 

suma importância e que resulta da atividade verbal, constituindo-se num signo lingüístico 

superior. 

Devemos, pois, levar em conta, diante dessas definições, o caráter comunicativo 

(atividade, um todo em funcionamento), o caráter pragmático (intenção do enunciador, 

contexto) e o caráter estrutural (regras próprias a ~í~~I textual). 

Cumpre-nos, neste momento, regis~rar que, no contexto deste trabalho, adotaremos os 

termos "discurso" e "texto" como sinônimos assim como o faz E. Coseriu, empregando 

indistintamente um e outro termo, uma totalidade em funcionamento. 

Trataremos, então, texto ou discurso como toda atividade comunicativa de um locutor 

numa situação comunicativa determinada, englobando não só o conjunto de enunciados por ele 

produzidos em tal situação - ou os seus e os de seu interlocutor - como também o evento de 

sua enunciação (cf. Koch e Travaglia, 1993) manifestado lingüisticamente por qualquer 

passagem escrita ou falada formando um todo significativo, independente de sua extensão, 

caracterizado pelos fatores de textualidade: contextualização, coesão, coerência, 

intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. (cf. 

Fávero, 1991) 

Tecido de palavras, conjunto organizado de palavras de tal forma que se tornem 

compreensíveis, que façam sentido, o texto se traduz como uma estrutura com sentido capaz 

de transmitir uma mensagem, provocando uma interação comunicativa (autor-texto-leitor). Ele 

pode ser construído numa linguagem verbal e/ou não-verbal, vir acompanhado de fator, 
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ilustrações, gráficos, tabelas ... Entretanto, ele precisa ter "unidade", característica indispensável 

à sua proposição. 

Na organização textual, serão observados aspectos relevantes enfocados por Ottoni 

(1985), tais como: 

o texto como corpo contínuo, lingüístico; 

paratexto com os elementos lingüísticos que fazem parte do texto em paralelo (título das 
partes, subpartes, parágrafos, capítulos, notas, informações bibliográficas, definições e 
explicações colocadas à margem); 

co-texto como os elementos não-lingüísticos (quadros, esquemas, figuras, tabelas, fatos ... ). 

Podemos, então, encarar o texto do ponto de vista de suas relações sob dois prismas: 

os elementos constitutivos de sua significação e os de sua estruturação (conteúdo/forma). (cf. 

Guimarães, 1990). O Texto se constitui num conjunto de informações no eixo da sucessividade, 

elemento importante na sua articulação. Seus constituintes temáticos se sustentam através de 

relações lógicas e de redundância: as primeiras nos remetem ao processo de expansão do 

texto, enquanto que as de redundância tornam o tema do texto iterativo, repetitivo ao seu curso . 

. Esses dois tipos de relações executam no texto um movimento de avanço e retro-ação. 

Quando introduzimos uma nova idéia no texto, concretizamos sua relação lógica, construindo-

se assim o texto num eixo de sucessividade em que os elementos vão se articulando um a um. 

Já os mecanismos iterativos fixam os fios condutores das idéias do texto. 

Configura-se assim o texto como um feixe de conexões, de relações lógicas e de 

redundância que possibilitam captar seu sentido e distinguir suas unidades constitutivas. Um 

texto bem construído possui organicidade, apresentando melhor articulação pelo 

estabelecimento de nexos que o tornam um feixe de conexões. Matheus el alii (1989) nos dizem 
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que "um texto pode ser encarado como um processo de ativação de elementos cognitivos 

pertencentes ao conjunto de conhecimentos e suposições partilhadas pelos intervenientes na 

produção e na interpretação desse texto e, simultaneamente, como um processo de introdução 

e armazenagem de elementos cognitivos novos". 

Um texto nos transmite um ou mais assuntos, os chamados tópicos, seguidos de 

informações dadas sobre eles, os comentários. Assim o modo como o texto seleciona e 

apresenta os tópicos forma a sua estrutura temática e a sua estrutura informacional. Vejamos a 

título de exemplificação os dados indicados nessas considerações: 
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(a) 

3.1. Leia. 

texto Existe uma correspondência entre os biornas de altitudes 

sucessivamente mais elevadas na mesma latitude (1 a 4 à 
direita no esquema} e de latitudes sucessivamente mais 

elevadas, na mesma altitude (1 a 4 à esquerda no 

esquema). 

r ~ . ·. l 
~ -- • ~ 1 

•. -J ' 1,!(Hfilf:.T!Jtm_if(o) ; 
- - . l 

... ---....:""'---~~ 

co-texto 

paratexto Lado esquerdo 

1 - Zona tropical --+ florestas tropicais 

2 - Zona temperada --+ florestas decíduas e florestas de coníferas (taiga) 

3 - Zona fria --+ vegetação herbácea, musgos e líquens (tundra) 

4 - Zona polar -+ sem vegetação 

Lado direito 

1 - Zona tropical --+ florestas tropicais 

2 - Zona temperada--+ florestas deciduas e lorestas de corúferas (taiga) 

3 - Zona fria--+ vegetação herWcea, musgos e iquens (campo de altitude) 

4 - Zona de geleira --+ sem vegetação 

Responda. 

a) Qual o fator mais importante na deterrnNção desses biornas? 
b) Por que as zonas indicadas com o número 4 não têm vegetação? 

c) Qual dos biornas recebe maior quantidade de energia radiante? 

d) A distribuição vegetal nas montanhas estt associada a que fatores físicos? . 

(Gowdak, D. e Mattos, N. Biologia: 11nlllca, 1wlllçll, 1&0/ogla, São Paulo, FTD, 1990, p. 327) 
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(b) 

texto 16. A energia é um dos recursos essenciais para a humanidade. Porém, os padrões mundiais 
no uso deste recurso são marcados por profundos contrastes e desigualdades. 

co-texto 

paratexto 
texto Analise o gráfico e: 

[4,;,.,,i.,, ... 
lllilh6u41 1o11. 
do ,. ...... 

CONSUNO li( DIEllGI.\ f'Olt FONTE, 1'86 

=· -- i 1·0(CD:--1---·-·-1.,1w : t----.-~illo ,_, __ 
1 .. 1-....: ... ;..~·-·---~ ............ Jefiihl 

a) Determine, por ordem de importância, as fontes de energia utilizadas nos conjuntos de 
países assinalados. 

b) Considerando que os Estados Unidos e Canadá juntos tinham naquele ano uma população 
de 270 milhões de habitantes e que os 22 países membros da OECD totalizavam 526 milhões 
de habitantes, que relação pode ser estabelecida entre o consumo total de energia e a 
população beneficiada? 

(UNESP-95 - Geografia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

(e) 

texto 08. "Não se pode refletir sobre o lugar da violência na história brasileira, sem destacar três 
tipos de movimentos sociais que, em épocas diferentes, se manifestaram em conflito com os 
governos: as revoltas dos negros, os movimentos messiânicos e o banditismo." (Henri H. 

paratexto Keith, Conflito e continuidade na sociedad• braslle/ra.) 

a) Relacione os nomes de Zumbi, Antônio Conselheiro e Lampião aos nomes dos movimentos 
sociais que lhes correspondem. 

b) Caracterize, sucintamente, o movimento social em que se destacou Antônio Conselheiro. 

(UNESP-95 - História - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

32 



Pudemos assim observar as primeiras realidades estudadas no que diz respeito à 

constituição do texto, à sua concisão e ao estabelecimento da rede de relações tendo em vista 

um determinado objetivo que faz com que o texto progrida a cada informação nova, 

apresentando unidade. 

A estrutura temática de um texto se processa através de múltiplas variações. Dentre 

elas, podemos considerar as práticas intertextuais, oportunidade em que observamos a 

realidade básica de um texto conversando com outro texto, estabelecendo-se uma conivência, 

num repertório, às vezes, bastante vasto. As práticas intertextuais e a variação temática do texto 

asseguram um processo de associação que nos ajuda a fixar a intertextualidade. É o caso da 

conexão texto/texto no dialogismo intratextual que se realiza em: 

QUESTÕES 
Instrução: As questões de números 01 a 03 têm como os dois textos seguintes. 

TERCETOS (Olavo Bilac) 

Noite ainda, quando ela me pedia 
Entre dois beijos que me fosse embora, 
Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 

'Espera ao menos que desponte a aurora! 
Tua alcova é cheirosa como um ninho ... 
E olha que escuridão há lá por fora! 

Como queres que eu vá, triste e sozinho, 
Casando a treva e o frio de meu peito 
Ao frio e à treva que há pelo caminho?! 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito! 
Não me arrojes à chuva e à tempestade! 
Não me exiles do vale do teu leito! 

Morrerei de aflição e de saudade ... 
Espera! até que o dia resplandeça, 
Aquece-me com a tua mocidade! 

Sobre o teu colo deixa-me a cabeça 
Repousar, como há pouco repousava ... 
Espera um pouco! deixa que amanheça!' 

- E ela abria-me os braços. E eu ficava. 

in BILAC, Olavo. Alma Inquieta. Poesias. 131 ed. São Paulo, livr. Francisco Alves, 1928, 
pp.171-72. 
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ELA DISSE-ME ASSIM (Lupicínio Rodrigues) 

Ela disse-me assim 
Tenha pena de mim, vã embora! 
Vais me prejudicar 
Ele pode chegar, está na hora! 

E eu não tinha motivo nenhum 
Para me recusar. 
Mas aos beijos cai em seus braços 
E pedi pra ficar. 

Sabe o que se passou 
Ele nos encontrou, e agora? 
Ela sofre somente porque 
Foi fazer o que eu quis. 

E o remorso está me torturando 
Por ter feito a loucura que fiz. 
Por um simples prazer, fui fazer 
Meu amor infeliz. 

Samba-canção gravado por José Bispo dos Santos, o Jamelão. Continental, 1959. 

01. Separados pela distância do tempo, o texto do compositor Lupicínio Rodrigues (1914-197 4) 
mantém relações de semelhança e de dessemelhança com o poema de Olavo Bilac (1865-1918). 
Releia-os com atenção e, a seguir: 

a) Responda em que sentido o samba-canção de Lupicínio poderia representar uma 
continuidade ou mobilização do tema enfocado pelo poeta pamasiano. 

b) Do ponto de vista formal da versificação, aponte pelo menos um procedimento de Lupicínio 
que o distancia do poema de Bilac. .. 

(UNESP-95 - Língua Portuguesa) 

Observamos, portanto, a prática intertextual, aproximando textos, conectando-os. 

Tivemos, na questão apresentada acima o mesmo tema revisitado, um texto articulado a partir 

de um mesmo tema em momentos diferentes. E assim devemos também estar acostumados a 

perceber essa prática, essa aproximação temática no mundo dos textos, ajudando-nos a 

estabelecer elas, pontos em comum num processo reflexivo. 

Por outro lado, o texto se constitui, também, em relação à sua estrutura temática através 

de operações metalingüísticas, ocasião em que se firmam no texto as realidades do próprio 
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código como referente, num processo de caráter redundante, reiterativo. É um tecido de 

equivalências, um processo de relações com intuito de firmar a recuperação da mensagem. É o 

caso das ocorrências a seguir: 

(a) 

06. O "Novo Dicionário da Língua Portuguesa", de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 2a. 
Edição, 1986, define "ressaca", em uma de suas acepções, como "indisposição de quem bebeu, 
depois de passar a bebedeira". 

a) Por que as pessoas sentem tanta sede quando estão de ressaca? 

b) Justifique sua resposta. 

(UNESP-94 - Biologia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Ciências Biológicas) 

(b) 

São chamados de "estereótipos" determinados preconceitos ou pré-julgamentos a respeito de 
pessoas, de etnias, de nacionalidades ou de sexos. Assim, por exemplo, existe o estereótipo do 
português como sendo uma pessoa pouco inteligente e teimosa, do indígena como preguiçoso e 
do alemão como arrogante. Explique qual é o estereótipo do homem, o da mulher, e se os 
estereótipos possuem alguma fundamentação científica. 

(Vesentini, J. W. Sociedade e Espaço. Caderno de Atividades. 91 ed. Reformulada e atualizada. 

São Paulo, Ática. 1993. Questão 8 p. 75.) 

Como podemos perceber, o caráter didático do texto voltado para o ensinar enfatiza a 

operação metalingüística na construção textual. 

Tecido, entrelaçamento, o texto provém da conexão de partes menores com o objetivo 

de se obter um todo inter-relacionado. A textura ou tessitura de um texto é, assim, uma rede de 

relações que garante sua coesão, sua unidade. O trabalho de produtora de um texto assemelha

se ao do tecelão, tomando por pontos básicos o entrelaçamento, a conexão de elementos que 

marcam a produção textual através de princípios básicos de repetição, não-contradição, 

35 



progressão e relação. A linearidade textual, os momentos que constróem o texto vão surgindo 

uns após outros num todo que vai se tecendo a partir do que se disse e com o que virá. 

No texto coeso e coerente, notamos a sucessão de repetições, retomadas de elementos 

lingüísticos, conferindo ao texto a capacidade de recuperar a cada passo o já dito. Além do 

mais, a progressão assegura a inclusão de novas informações garantindo que o texto não se 

limite apenas a repetir indefinidamente o que se expressou anteriormente, mas se apresente 

completando, assegurando a retomada de elementos passados. É importante, pois, o equilíbrio, 

visando à continuidade do tema e à progressão do sentido. 

O universo textual se configura numa elaboração de redes lingüísticas em face da 

finalidade a que se propõe: persuadir, informar, provocar prazer, divergir, opinar, mostrar, 

contar. .. e, no caso em estudo, "ensinar". 

Desse modo, retomamos ao ponto inicial deste segmento onde nos propusemos a tecer 

considerações gerais sobre o universo discursivo/textual a fim de mostrar que o texto se traduz 

nuw conjunto articulado de elementos e não num amontoado de frases ligadas apenas por 

proximidade física. Texto articulado, feixe de conexões. Cabe a sintaxe textual guiar o 

leitor/ouvinte dentro dessa rede de relações, fornecendo-lhe pistas para a orientação e 

compreensão do universo textual. 

" ... todo texto assemelha-se a um iceberg - o que fica à tona, isto é, o que é explicitado no 
texto é apenas uma parte daquilo que fica submerso, ou seja, implicitado. Compete, portanto, ao 
receptor ser capaz de atingir os diversos níveis de implícito, se quiser alcançar uma 
compreensão mais profunda do texto que ouve ou lê." 

(Koch e Travaglia, 1990) 
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1.2. A tipologia do discurso/texto 

A necessidade de se trabalhar em sala de aula com a realidade social nos leva a 

considerar que, a cada dia, os textos com função social (que se encontram na sociedade, que 

fazem parte da vida de todas as pessoas) ganham seu espaço no contexto escolar. 

Não podemos deixar de considerar que os diferentes tipos de textos (uma notícia, uma 

propaganda, um anúncio de emprego, um poema, um cartaz, um artigo de revista ou jornal, um 

texto encontrado no livro didático) têm marcas específicas que os distinguem. Esses textos, 

utilizados pela comunidade nas suas mais diversas situações de vida, se encontram vinculados 

às necessidades de seus usuários, nas suas características, seus modos de viver e de pensar o 

mundo. Tais diferenças nos fazem observar determinados recortes na classificação dos textos. 

Caracterizar determinados textos como políticos, religiosos ou científicos sem nos 

referirmos à instituição à qual são especificamente dirigidos, constitui um equívoco. Para isso a 

Lingüística Textual vem trazendo nos seus estudos a preocupação de registrar as diferentes 

marcas e assim agrupar os textos conforme essas marcas. Porém esse esboço de 

características está intimamente ligado à concepção que fazemos de texto. Compreendê-lo 

como unidade lingüística significativa resultante da interação dos interlocutores 

(enunciador/enunciatário) nos leva a crer que o texto passa a ser percebido como "material 

lingüístico em que o enunciador põe suas intenções e em que efeitos de sentido são 

construídos pelo receptor". Assim a forma de interação enunciador/receptor é critério básico de 

agrupamento e classificação dos textos. 

• Para Orlandi (1987) "existem fundamentalmente três tipos de discursos em 

funcionamento: o lúdico, o polêmico e o obrigatório. O critério para a distinção está na relação 

entre os interlocutores e o referente, isto é, nas suas condições de produção". Essa tipologia 

discursiva não se estabelece como categorias autônomas. Mas, essencialmente de dominância, 
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não ocorrendo formas puras, mas híbridas, ocorrendo sempre a predominância de uma sobre a 

outra (o polêmico pode conter o lúdico ou o autoritário), o que nos leva a considerar que uma 

das formas estará sempre em situação de dominância. As condições de produção a que Orlandi 

se refere tem a ver com a situação dos interlocutores em relação ao objeto do conhecimento e 

ao contexto mais amplo, institucional e histórico-social. 

No discurso lúdico, a forma mais aberta e "democrática" de discurso, observamos um 

tipo discursivo marcado pelo jogo de interlocuções em que cada signo ganha uma dimensão 

múltipla, plural, de polissemia aberta (plurali~ade de sentido). É o que encontra_mos em grande 

parte da produção artística. Por seu lado, o discurso polêmico traz a marca da polissemia 

controlada, numa tentativa du "eu" em dominar .o referente, apresentando um certo grau de 

instigação, porque apresenta argumentos que podem ser contestados. O enunciador opera 

assim sob controle. É encontrado em situações muito variadas: numa discussão entre amigos, 

numa defesa de tese, num juízo sobre uma questão nacional, num editorial jornalístico ou numa 

aula. 

Mas é no discurso autoritário que se instalam todas as condições para o exercício da 

dominação pela palavra, ocorrendo que o que convencionamos chamar de processo de 

comunicação (eu-tu-eu), praticamente desaparece, visto que o ''tu" se transforma em simples 

receptor sem qualquer interferência ou modificação naquilo que está sendo enunciado. Estamos 

diante de um discurso exclusivista, não permitindo mediações ou ponderações. O signo se 

fecha e emerge a voz da "autoridade" sobre o assunto, aquele que irá ditar verdades. O discurso 

autoritário lembra-nos um circunlóquio, como nos afirma Citelli (1991 ), situação em que 

alguém fala para um auditório composto por si mesmo. O discurso autoritário fixa-se na 

paráfrase (repete a fala já sacramentada pela instituição em que "o mundo do diálogo perde 

para o monólogo"). A sociedade moderna está impregnada dessa categoria discursiva, fazendo 

s~ntir na comunicação de massa (a publicidade ... ), na igreja (o padre que ameaça sob a guarda 
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de Deus), na família (a autoridade paterna, mascarada no conselho), no quartel (a ordem, a 

hierarquia expressas pelo grito) e na escola (o professor, o livro didático ... ). 

Por outro lado é importante considerarmos que as pesquisas no campo da tipologia 

textual vêm-se intensificando em virtude de a sintaxe do discurso se voltar para uma análise 

mais criteriosa das marcas lingüísticas textuais. Nesse aspecto vale lembrarmos os pontos de 

vida de Courdesses sobre o teor persuasivo dos textos, os de Grice, quanto ao seu caráter 

informativo. Bakhtin estuda a dimensão ideológica do signo lingüístico, base das considerações 

da Análise de Discurso, de Pêcheux. 

Assim sendo, parece-nos interessante e oportuno considerar uma tipologia textual 

ancorada nos princípios de Grice (1982) e Courdesses (citado por Citelli, 1991 ). 

Grice afirma-nos no seu Princípio de Cooperação haver um contrato de cooperação 

mútua entre interlocutores na elaboração do sentido textual, constituindo-se esse contrato 

através de quatro máximas informais: quantidade, qualidade, relação e modo. As três primeiras 

dizem respeito ao "o que dizer" (conteúdo) e a última - a categoria de modo - refere-se ao 

"como dizer" (expressão lingüística). 

Princípio de Cooperação de Grlce 

m•IN de 11uatldade ] 
llixllna de qaalldade -- •o que dizer" 
llÍllma de relação (conteúdo) 

mí1lma de modo •como dizer" 
(e1pressão lingüística) 

(*) quantidade - refere-se à dimensão quantitativa da informação, que oscila entre dois 

pólos: informar tudo o que é necessário e nada além do necessário, envolvendo os conceitos de 

suficiência e economia de informação e pode ser resumida em "seja informativo na medida 

certa". 
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'i (*) qualidade - refere-se à dimensão de verdade, podendo ser resumida através da 

informação: "seja sincero", o que significa que, na informatividade, deve estar presente a 

veracidade. 

- dizer somente aquilo que possa fornecer evidência, não entrando em contradição, não 
trazendo informações impossíveis de ser constatadas na realidade. 

- é uma categoria das mais importantes no texto didático, ancorada na verdade, modalizando
se nos itens percebe-se, deduz-se que .. !' 

(*) relação - refere-se à dimensão de adequação aos propósitos do texto, podendo ser 

sintetizada em "seja relevante", dando informações pertinentes ao assunto em foco, o que 

implica em considerar que cada parágrafo trata de um assunto somente; assim a pertinência da 

informação à situação de enunciação constitui-se em condição para que se cumpra a 

intencionalidade do enunciador. 

(*) modo - refere-se à pertinência do modo de estruturação e seleção temática do texto, 

resumindo-se em "seja claro" (evitar ambigüidade, prolixidade); essa categoria trata a 

expressão lingüística, implicando que o leitor não tenha dificuldade em compreender o 

conteúdo do texto. 

Exemplificando o Princípio de Grice, no texto da questão abaixo notamos a sua 

relevância na construção do sentido textual, a ordenação das informações que contribui para 

que ocorra a interação dos interlocutores. 

23. O fim do mundo bipolarizado e da Guerra Fria não significou a eliminação dos conflitos e 

tensões internacionais. Atualmente, os confrontos se revestem mais de um conteúdo comercial. 
tecnológico e financeiro do que político-ideológico. Na denominada ·Nova Ordem Mundial·, três 
grandes pólos controlam a riqueza e o desenvolvimento técnico-científico deste final de século. 

a) Considerando os três pólos que estão comandando a globalização da economia mundial, 
explique as conseqüências para os interesses nacionais. 
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b) Como esta nova ordem multipolar refletiu na atuação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e no Grupo dos Sete países mais ricos? 

(UNESP - Geografia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

Citelli (1991 ), citando Courdesses nos diz que o duplo critério (intencionalidade/efeitos 

de sentido) expressa a convicção de que o texto adquire significação na interação dos 

interlocutores, traduzindo-se em quatro pontos básicos: 

(*) distância: atitude do enunciador face ao seu enunciado, assumindo-o totalmente 

(distância mínima) ou dele descomprometendo-se (distância máxima); a voz do enunciador 

torna-se mais forte do que os elementos enunciados e o uso da flexão em 1 ª pessoa marca 

lingüisticamente a distância mínima. 

(*) modalização: o modo como o enunciador constrói o enunciado, marcando-se 

lingüisticamente pelo uso do imperativo, o caráter parafrástico; num entendimento mais amplo, 

a modalização se constitui no conjunto de marcas lingüísticas que caracteriza o texto em sua 

categoria, considerando-se a relação intencionalidade/efeitos de sentido. 

9 (*)tensão: relação que se estabelece entre enunciador e receptor, caracterizando-.. se pelo 

emissor que domina a fala do receptor, não abrindo espaço para a existência de respostas; é um 

"eu" impositivo, a voz de quem comanda, traduzindo-se lingüisticamente por verbos como 

querer, poder, fazer, dever (tensão máxima) em oposição a verbos como ser e haver. 

(*) transparência: relação entre receptor e texto, traduzindo-se a transparência máxima 

quando o enunciado é mais facilmente compreensível pelo receptor. 

Esses pontos de vista nos dão condições para a abordagem de uma tipologia textual que 

estabeleça a existência de três categorias básicas - o texto informativo, o persuasivo e o 
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lúdico. Cumpre ainda considerarmos e reafirmarmos que essa tipologia decorra da 

predominância de um dos critérios, uma vez que certamente se interpretam e coexistem. 

(1) O texto persuasivo provém da intenção do enunciador de convencer o receptor a 

algum tipo de compreensão ou ação. Essa interação de caráter persuasivo se processa de 

diferentes modos: 

por meio de um texto autoritário do enunciador para o receptor sem qualquer possibilidade 
de reversibilidade no processo de enunciação, fazendo-se presente no texto jurídico, no texto 
religioso ... 

por meio de textos de sugestão ou de indução em que o enunciador, através de estratégias 
específicas, maneja sutilmente as convicções do receptor, fazendo-se notar no texto 
publicitário e comercial, no texto de ciências ocultas ... 

por meio de textos polêmicos em que os interlocutores buscam convencer-se através de 
estratégias argumentativas, o que ocorre nas defesas de tese, nos debates, nas opiniões, nos 
comentários críticos, nos discursos políticos ... 

por meio de textos reivindicatórios em que o enunciador busca a adesão do receptor através 
de estratégias que oscilam entre a ordem e o pedido, fazendo-se evidente nos panfletos 
sindicais e estudantis, nos manifestos e coisas abertas ... 

Nesse contexto, o texto persuasivo apresenta distância mínima, tensão máxima, 

transparência mínima, modalização do enunciado pelo enunciador, traduzindo-se através de 

certas marcas lingüísticas com bastante freqüência. É o caso do uso do imperativo, da flexão 

em 21 pessoa, das estruturas lingüísticas cristalizadas, dos verbos modais (poder, querer...), 

das formas enfáticas, das repetições e paráfrases ... 

(2) O texto lúdico caracteriza-se pela construção num espaço de liberdade em que a 

intenção do enunciador em persuadir ou informar se reduz e a leitura do receptor decorre da 

polissemia, marca desse tipo de texto. 
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Incluem-se nessa categoria as fábulas, as lendas e mitos que trazem a flexibilidade de 

leitura assim como os jogos de linguagem as charadas, o humorismo, desde que a intenção se 

encontre na simples manipulação de palavras. Convém considerarmos essa categoria também 

os textos literários (poemas, histórias infanta-juvenis, quadrinhos, crônicas, contos, novelas, 

romances ... ). 

Percebemos no texto lúdico a ausência de tensão, distânciá mínima, transparência 

mínima {alto nível de polissemia), marcas do enunciador no texto e não se constituem em 

preocupações a quantidade de informação, a _verdade, a relevância, a clareza. Marcas 

lingüísticas como as próprias do texto literário (a exploração da forma, da sonoridade, da 

ambigüidade, da conotação) são percebidas na construção do texto de caráter lúdico. 

• (3) O texto informativo que se constitui ponto relevante em nosso trabalho, focalizando 

um de seus aspectos (o caráter pedagógico da leitura dos enunciados de questões analítico

expositivas), decorre da intenção predominante do enunciador de colocar à disposição do 

receptor a informação, de produzir alteração no nível de conhecimento do receptor. A intenção 

de natureza informativa se traduz através do texto: 

técnico-científico que informa o receptor a respeito do conhecimento produzido pela ciência 
acadêmica, sobre determinada área do conhecimento humano (história, biologia, 
matemática, sociologia, informática ... ) de forma clara, objetiva, precisa, com vocabulário 
próprio dessa área, exigindo prévio domínio de alguns conteúdos por parte do receptor. É o 
que encontramos nos livros técnicos, enciclopédias, revistas especializadas ... ; por outro, 
notamos também a ocorrência da transmissão do conhecimento da ciência popular com a 
valorização da oralidade, do passado, da própria vida, veiculada em manuais, almanaques, 
revistas populares, abrangendo procedimentos de saúde, agrícolas, previsões 
meteorológicas ... 

o texto massivo que informa ao público em geral sobre fator sociais, isto é, o enunciador 
coloca à disposição do receptor informações veiculadas através dos meios de comunicação 
social (jornal, TV, rádio, revista ... ) expressas através de notícias e reportagens. 

o texto interpessoal, colocado à disposição de pessoas ou grupos bem definidos 
informações específicas que interessam exclusivamente a essas pessoas e outros grupos; 
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essa condição de intercâmbio de informações veicula-se através de cartas, bilhetes, 
comunicados, convites, requerimentos, ofícios, telegramas ... 

o texto instrucional-pedagógico que informa o receptor sobre como proceder ou sobre como 
realizar operações no sentido de obter determinados efeitos, isto é, o enunciador coloca à 
disposição do receptor orientações e procedimentos para a realização de alguma operação; a 
linguagem é clara, objetiva e o conteúdo apresentado em tópicos sucessivos, indicando os 
passos que o receptor deve seguir; esse tipo de texto abrange as receitas, as bulas, os 
folhetos de instrução, os manuais técnicos, as orientações de jogos ... e, em nosso caso 
particular, incluiremos os enunciados de questões analítico-expositivas. 

A diversidade de possibilidades de expressão dificulta assim o estabelecimento de 

marcas comuns a todos os textos. A partir dos critérios indicados, é importante ressaltar o 

predomínio de marcas inf9rmativas sobre as persuasivas. O texto informativo nos mostra os 

seguintes aspectos: veicular dados e se basear em critérios de veracidade/não veracidade. 

Selecionar o que é relevante, organizando-se de modo condizente com os seus propósitos. Por 

seu lado, tende à distância e à transparência máxima, à ausência de tensão e de marcas 

reveladoras dos objetivos do enunciador. Há, lingüisticamente, uma tendência para a flexão em 

31 pessoa, para o emprego do tempo presente . (mundo comentado), para as estruturas 

sintáticas simples e em ordem direta, para a voz ativa, para as estruturas afirmativas, para o .. 
vocabulário específico e para a linguagem mais direta. 

É importante ressaltarmos que as marcas ganham diretrizes definidas conforme a 

situação enunciativa específica. Nos próximos segmentos, deixaremos claras as regularidades 

do texto informativo, especificamente, o estrutural-pedagógico, suas peculiaridades e, nas 

relações entre ambas, as possíveis contradições próprias dessa categoria textual. 

Em síntese, desse tópico, poderíamos delinear a tipologia textual a partir das 

observações esquematizadas no quadro abaixo: 
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Realidade 

Texto -------1--------lnf ormativo PelSllSivo Lúdlco 

i i i 
científico alloritárla folclórica 

acadêmico /popular de Indução humanística 
lnstruclonal-pedag. p1lllllica literária 

massivo relllldlcatórlo 
Interpessoal 
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2. O discurso pedagógico 

2.1. O que é, a quem se destina, onde e como se processa 

Não podemos caracterizar um determinado discurso (texto) como pertencente ao 

"genre" (forma de discurso para determinada situação) político, religioso, pedagógico a não ser 

pela referência à instituição à qual ele é especificamente dirigido. Quando tratamos do discurso 

pedagógico ou texto-informativo instrucional pedagógico (como abordaremos neste trabalho) é 

importante, inicialmente, que tomemos como ponto de partida as considerações de Orlandi 

(1987) que o trata como um discurso autoritário, firmemente enraizado a instituição que o 

produz (escola). É o discurso do conhecimento .na medida em que tem por objetivo fornecer 

paráfrases para o mesmo sentido, daí sua consideração de autoritário com polarização da 

paráfrase. 

Ele apresenta características de circularidade, isto é, um discurso circular, "um dizer 

institucionalizado sobre as coisas que se garantem, garantindo a instituição em que se origina e 

para a qual tende: a escola" (Orlandi, 1987). Por estar vinculado à escola, a uma instituição, o 

discurso pedagógico dela se origina e para ela tende, conferindo assim o seu caráter circular. 

O importante é, pois, caracterizarmos como funciona o discurso pedagógico, 

apresentado pela Lingüística como uma hipótese tipológica ao lado de outros tipos de discurso 

(político, religioso, estético ... ). Como pedagógico, trata-se de um discurso que se relaciona à 

educação, à cultura, à escola. Aquele que, explicitamente, visa a instruir, que tem finalidades 

pedagógicas, que está ligado ao ensino. Conceituai por excelência, é aquele em que cada item 

lexical significa aquilo que denota. Isso confere o conhecimento de uma terminologia própria de 

uma determinada disciplina que se torna fundamental para entender. 
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Fundamentalmente informativo, transmissor de um conhecimento que deve vir sob a 

rubrica da cientificidade, isto é, em princípios universalmente aceitos como concretos. Se traz 

em si o saber institucionalizado, encontra na escola o espaço onde se divulgue. Apresenta 

características autoritárias justamente pelo fato de ser carregado da científicidade, 

conhecimento indiscutível, cristalizado, sendo esta sua marca fundamental. Puramente 

cognitivo, utiliza uma linguagem plena de definições rígidas, uma metalinguagem. 

Na prática, se realiza através da palavra do professor/autor do livro didático que se 

apropria da linguagem do cientista e se confunde com ele, sem ser um mediador e tendo o 

aluno como interlocutor na sala de aula, mas no manual didático esse interlocutor se 

transforma num aluno virtual. Nesse movimento de aproximação da figura do cientista, a voz do 

professor/autor é persuasiva, convincente, na maioria das vezes. 

Para Orlandi (1987), que estuda com muita propriedade essa modalidade discursiva, no 

artigo "O discurso pedagógico: a circularidade", ele vem sendo predominantemente autoritário 

porque é visto como mero transmissor de conhecimento, de informações; é sem sujeito (o 

sujeito estaria no cientista que fala no professor/autor; distancia o locutor do alocutário assim 

entendidos como professor/autor li aluno/leitor. Sua abordagem faz com que o referente se 

obscureça, o dizer recubra o ser, a polissemia seja contida. Há um agente único (aquele que 

tem o poder de dizer) e não se dá a palavra (reversibilidade zero). 

É importante considerarmos também que, . como discurso pedagógico autoritário, 

algumas características se tornam bem evidentes na prática escolar, por isso as evidenciamos a 

seguir: 

- Ocorre falta de interlocução devido à locução do professor/autor os impermeável dos 

ouvintes (convém entendermos por locução toda e qualquer fala, inclusive a leitura de um texto 

no qual o autor não é o professor, mas quem escreve o livro-texto) e o locutor está indiferente à 

apreensão e aos sentidos que o alocutário poderá entender da locução enunciação. O objetivo 
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desse processo esgota-se em transmitir, transferir, e transcrever. Isso posto, determina-se 

silenciamento do alocutário, silêncio estabelecido pela linguagem diferente, pelo não

entendimento, pela ausência de significação pelo ouvinte, pela imposição de um único sentido 

aos sentidos do objeto. 

O locutor exerce o domínio exclusivo do objeto do conhecimento anulando a fala do 

outro, isto é, o saber do outro - os textos didáticos privam, muitas vezes, estudantes e 

professores da liberdade de criar e de expressar uns sentidos para o objeto do conhecimento. 

O discurso se mostra como neutro, acrítico e o locutor se comporta em relação ao 

objeto do conhecimento com suposta neutralidade. 

Dentre outros aspectos característicos da literatura lingüística voltada para um estudo 

mais criterioso do discurso pedagógico como um discurso autoritário, as indicações acima 

trazem a marca de que ele, o discurso pedagógico autoritário, supostamente, transfere 

conhecimento não dando lugar ao "outro" enquanto conhecedor nem permitindo no processo 

textual a presença de outros questionamentos. 

Mas, na realidade, na práxis cotidiana, isso efetivamente ocorre? Será que o discurso 

pedagógico autoritário estabelece barreiras que dificultam o acesso ao conhecimento por parte 

dos destinatários? 

Na relação pedagógica tradicional "X ensina alguma coisa a V". É o que encontramos em 

estudos de Sophie Moirand em que o agente (professor/autor) é X; V, o paciente (aluno/leitor) e 

alguma coisa, o objeto. Esse esquema traz uma profunda centralização no aluno e assim a 

aprendizagem se concentra não no conteúdo, mas na forma lingüística. O quadro abaixo mostra 

essa realidade: a pedagogia centrada no aluno. 
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Coracini, M. J. R. F. Homogeneidade vs. heterogeneidade num discurso pedagógico, ln: 

Lingüística Aplicada: da aplicação da lingüísU&a à Lingüística Transdisciplinar. São Paulo, 

EDUC, 1992, p.54. 

De um lado, observamos o esquema tendo como centro o aluno, preocupação de toda 

uma abordagem pedagógica e notamos esquecimento, uma não-explicação das expectativas, 

interesses e necessidades do aluno que são resultado da formação ideológica e do momento 

histórico social. Por outro lado, podemos olhar o esquema num percurso contrário, da 

instituição como determinante dos valores a serem preservados pela instituição escolar 

(aparelho escolar). É o que notamos no discurso pedagógico dos textos didáticos em que o 

autor, fazendo as vezes do professor, manifesta sua atitude de agente, responsável pelo ato de 

ensinar (transmitir conhecimento). 

Orlandi (1987) nos mostra no quadro abaixo, o percurso da comunicação pedagógica: 

~ ~ ~ 1PARA;EM1 ~ 
Imagem do inculca Imagem Imagem Escola 
Professor do Referente do Aluno J, 

J, Aparelho 
Metalinguagem Ideológico 
{cillcla /fato} 

(A) (R) (B) (X) 

onde A ensina R a B em X .. . 

... daí, IB(R) seria a imagem que B (o aluno) faz de R (referente) onde o objeto do discurso, que 

no discurso pedagógico aparece como "algo que se deve saber". . 
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O discurso pedagógico autoritário aparece como um discurso vinculado ao poder em 

que A ensina B, mas, na verdade, A influência B. Ensinar, nesse contexto, adquire um caráter 

eminentemente distante de informações e muito mais próximas de "inculcar" (influenciar, 

persuadir), configurando assim no discurso pedagógico um mascaramento, apoiado na 

motivação a fim de se criar um interesse, uma visão de utilidade, um "é porque é", marcados 

pelos dêiticos, pelas repetições, pelas perífrases .... numa metalinguagem com definições rígidas 

que nos levem a conclusões exclusivas e dirigidas. 

No âmbito da transmissão da informação e fixação, é importante considerar que ela se 

pretende científica através da metalinguagem e da apropriação da voz do cientista feita pelo 

professor/autor: metalinguagem centrada no saber institucionalizado, construindo a via 

científica, a objetividade, em oposição ao senso comum e a apropriação da voz do cientista faz 

do professor/autor o possuidor do conhecimento, a autoridade convenientemente titulada em 

que dizer e saber se enquadram, configurando-se assim a voz do saber na fala do 

professor/autor. 

Mas, na verdade, quem são professor e aluno nesse contexto? De um lado, o 

aluno/leitor, o que não sabe e está na escola para aprender e, de outro, o professor/autor, 

aquele que sabe e está no(na) escola/livro para ensinar. Orlandi (1987) acentua que "o 

professor diz que é, logo, sabe que, o que autoriza o aluno, a partir de seu contato com o 

professor, a dizer que sabe, isto é, que ele aprendeu.'~O que interessa, na verdade, não é ler o 

texto para algo, mas saber o texto para repeti-lo em situações automáticas (preencher 

espaços ... ), reflexão substituída pelo automatismo, saber manipular o material didático. Assim a 

voz do saber no discurso pedagógico se fala no professor. 

E, como discurso autoritário, o pedagógico, para Orlandi, "transfere" conhecimentos 

não dando lugar ao outro enquanto conhecedor, nem possibilitando, no processo discursivo, às 

vezes, a presença da imaginação, da intuição, da sensibilidade, do desejo. No contexto 
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situacional do ensino, notamos o domínio da contagem dos erros por meio de provas que · 

normalmente exigem reproduções exatas do discurso do professor/autor do livro didático. Esse 

discurso se apresenta objetivo, competente, sério e bem estruturado, ocultando a necessária 

competência pedagógica de questionar o interlocutor e o referente, mostrando-se assim o ditar 

autoritário. Quanto ao aspecto do conteúdo, ele tem que ser dado e não estudado e o referente 

se distancia sempre e mais do interesse de professor e alunos, à medida que a preocupação se 

concentra no jogo "erro-acerto" sobre o conteúdo transmitido. oOessa forma o discurso ª-----------

pedagógic.Q_ CQm_ c-ªracterís!icé!§ aytQ!i1ªDas_§_ta.b.elece barreiras_gu_!__ dificultam o acesso ao 
.... --- ---

Outro aspecto a considerar nessa conjuntura reside no lugar em que esse discurso 

ocorre: a escola. Orlandi (1987), citando Bondieu, nos diz que a escola se concretiza como a 

sede da reprodução cultural e o sistema de ensino se mostra como "a solução mais dissimulada 

para a transmissão do poder, pois contribui para a reprodução da estrutura das relações de 

classe, dissimulando sob a aparência da neutralidade, o compromisso dessa função". 

A escola se constitui na sede do discurso pedagógico que está vinculado a ela e o faz 

aquilo que ele é, mostrando-o em sua função. E o discurso pedagógico se traduz como um 

dizer institucionalizado. 

A proposta de Orlandi está em transformar esse discurso de características autoritárias 

em crítico (discurso polêmico), questionando os implícitos, o caráter informativo. Do ponto de 

vista do professor, convém que ele deixe espaço para a existência do ouvinte, enquanto que, do 

ponto de vista do aluno, a proposta se concentra no "questionamento" do valor social do 

discurso, da legitimidade do texto, explorando a dinâmica do interlocutor. 

Por seu lado, Citei li (1991) observa que o discurso pedagógico, encarado como um 

discurso autoritário, como formação discursiva por excelência persuasiva em que se instalam 

"todas as condições para o exercício da dominação pela palavra". O que chamamos de processo 
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de comunicação convencional (eu/tu/eu) desaparece praticamente, pois o "tu" transforma-se 

em mero receptor, sem possibilidade de interferir ou modificar o já dito. Exclusivista, o discurso 

pedagógico autoritário é o que não permite mediações: o signo se fecha e surge a voz da 

autoridade sobre o assunto exposto como um ritual de "ditar verdades". 

Essa modalidade discursiva/textual lembra um circunlóquio em que nos dá a impressão 

de alguém que se dirige a um auditório composto por si mesmo. É a forma discursiva em que o 

poder se mostra mais claramente, fixando-se num jogo parafrástico, isto é, repete uma fala já 

sacramentada pela instituição. 

Em nosso trabalho, trataremos o discurso pedagógico não só como um discurso 

autoritário, mas também como um discurso informativo e instrucional. Para isto além das 

considerações de Orlandi e Citelli, vamos lançar mão dos estudos de Pereira V. W. et alii em "O 

Texto Informativo na sala de aula". ljuí, RS. Ed. Unijui, 1993. Cabe-nos, então, no momento, 

explicitarmos o processo de enunciação dessa modalidade discursiva/textual. 

O ato de informar liga-se intimamente à atitude cooperativa com o leitor, no sentido dele 

an_ipliar seu universo de cognição. O texto informativo se apresenta como portador de uma 

função essencialmente referencial na sua estrutura-base, fazendo uso de itens lexicais .. 

monossêmicos e da própria linguagem denotativa. A forma de enunciação do texto informativo 

depende, por seu lado, daquilo que o sujeito-enunciador considere relevante informar para o 

leitor. Daí, a organização sintática desses textos sobre técnicas de naturezas diversas poder 

variar conforme o que é relevante deixar claro no processo enunciativo. 

Como exemplo, podemos destacar que se o sujeito-enunciador (enunciador) tem como 

objetivo informar ao seu interlocutor a respeito de fatos ocorridos ou ações praticados por 

determinados sujeitos representantes do poder, a forma de organização textual se concretizará 

através da narrativa e o discurso pode ser enunciado tanto nas terceiras pessoas (singular ou 
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plural), como também conter encaixes de discurso direto, caso convenha a citação. É o caso 

dos textos que focalizam reportagens. 

Por outro lado, muitas vezes, o enunciador lança mão não só de fragmentos discursivos 

dos sujeitos textuais para que a informação adquira credibilidade, como também os utiliza para 

se eximir da responsabilidade de veiculação de determinadas informações para o leitor. 

Textos informativos cuja temática se concentra no plano científico ou técnico, 

geralmente, concentram sua importância em definições e caracterizações de seres ou objetos a 

serem conhecidos pelo leitor. Assim o caracterizar pode recorrer não só à sincronia, como 

também recorrer ao processo histórico (diacrônico) para contextualizar o leitor. Esses textos de 

natureza técnica ou científica organizam-se, tomando como base o processo descritivo em 

consonância com o narrativo-descritivo. É o que acontece em textos de Física, Química, 

História ... 

Os textos-informativos com caracterfstica instrucional concentrou a informação no 

binômio definição/operacionalização, apresentando natureza mais dinâmica e formando o 

processo de interação com o leitor calcado na alternância narração-descrição I diálogo direto 

com o leitor. A organização desse tipo de texto coloca geralmente o leitor como sujeito dos 

enunciados como os textos escolares, nas receitas de culinária, nas bulas. Especificamente 

observemos: 

01. No filme "Parque dos Dinossauros", um cientista cria em laboratório novas gerações de 
dinossauros, extintos há 65 milhões de anos, por meio do sangue conservado em mosquitos 
que os teriam picado e que permaneceram fossilizados no ãmbar. Com o sangue, foi possível 
determinar o DNA dos dinossauros, chegando-se assim à fórmula para recuperar a espécie. 
Considere a possibilidade de que o DNA obtido pertença a um único dinossauro e que deste 
DNA foram- recuperados vários exemplares: 

a) O que se poderia dizer dos exemplares recuperados, caso um dos animais seja sensfvel a uma 
bactéria que cause pneumonia? 

b) Justifique sua resposta. 

(UNESP-94 - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Ciências Biológicas - Biologia) 
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Enquadrado dentro de um princípio de cooperação, o ato de informar, no que diz 

respeito à produção e recepção, não pode ser definido como neutro, já que a própria atividade 

seletiva daquilo que é relevante informar ao leitor já incorpora a ótica individual de quem produz 

a informação. Assim o destinatário da informação está sempre condicionado à visão de mundo 

do enunciador. É o caso do discurso pedagógico, na medida que a informação veiculada pelo 

professor/autor está vinculada a uma ótica parcial do mundo. 

O discurso pedagógico ou como também o podemos chamar "texto informativo

instrucional pedagógico" tem como característica a marca da funcionalidade, selecionando e 

organizando a informação a ser veiculada para atingir determinado objetivo. Traz consigo um 

grau de economia grande, porque diante da informação disponível e relevante sobre o assunto a 

ser tratado, destaca a parcela destinada à veiculação para uma finalidade específica. Sua 

finalidade básica reside em não esgotar a informação, mas o de torná-la utilizável. 

Texto orientador, por excelência, o discurso pedagógico tem como objetivo a quantidade 

de informação a ser transmitida, voltando-se para o leitor a que se destina. É a informação pela 

informação sem um aprofundamento dos tópicos em estudo, mas concentrando sua finalidade 

na informação vinculada a um objetivo pragmático que se volta para a aplicabilidade (uso 

imediato da informação). 

Constitui-se como texto coerente e coeso na medida em que se enquadra dentro dos 

pressupostos básicos estabelecidos para sua produção: utilizar adequadamente os meios de 

expressão lingüística de forma a permitir o seu uso no contexto previsto. Assim, nada no texto 

pode se perder ou exceder o limite da informação necessária e suficiente, sempre tendo em 

consideração a finalidade para a qual foi elaborado. Deve trazer no seu âmbito as marcas da 

objetividade, da clareza e da progressão gradativa. 

Em termos de relação teoria-prática, o discurso pedagógico é aquele que consegue 

estabelecer elos precisos entre o saber técnico-científico e a sua utilização em situações bem 
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delineadas. Ocorre, nesse tipo de texto, a simplificação de informações prestadas e o objetivo 

de orientar melhor o leitor nos seus procedimentos posteriores. Porém encontramos em alguns 

textos, excesso de informação, às vezes, até detalhadas que dificultam a compreensão. É 

importante, então, que se selecionem às informações e se organize internamente o texto como 

facilitadoras da apreensão do sentido textual pelos leitores. 

Passemos a observar o que o professor pode fazer do texto inforrnativo-instrucional 

pedagógico. É importante que consideremos inicialmente que a própria escolha do livro ou 

material didático (apostila, seleção de textos ... ) é uma opção do tipo instrucional-pedagógica, 

pois no meio escolar brasileiro e, especificamente no nosso, paulista, o livro didático ou similar 

orienta e até dirige o processo ensino-aprendizagem a ser desenvolvido pelo professor. Essas 

informações nos levam a refletir sobre o tipo de texto e de ordens de exercícios constantes nos 

manuais didáticos em uso. 

Muitos professores, na ocasião de adoção do livro didático, não fazem uma revisão 

criteriosa das mensagens, das instruções apresentadas nas atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos. Esse procedimento caracteriza a estratégia utilizada pelo texto informativo-

instrucional pedagógico que destaca a seleção intencional de materiais para a população-alvo a 
.. 

ser atingida. Entretanto, notamos, às vezes, que a carga informativa vem implícita no texto, mas 

as conseqüências no ensino são bem explícitas e limitadoras das possibilidades dos alunos 

como o veremos na análise do material coletado na pesquisa por nós empreendida. 

Diante de pontos de vista extremamente rígidos sobre a realidade e considerados 

verdadeiros e aceitos por alunos, fazendo com que eles tendam a aceitar o que o professor 

afirma como certo. Estamos diante do poder autorizado que não propicia o questionamento ou 

até o dificulta. 

Por outro lado, o texto informativo instrucional pedagógico veicula informação 

pertinente ao exercício de uma atividade, à execução de tarefas, à realização de tarefas 
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escolares ... Apresenta aplicabilidade variada e inesgotável e a seleção baseada em critérios pode 

se tornar de grande utilidade tanto para o aluno quanto para o professor, colaborando para a 

consecução de um processo interativo mais rico e plural. 

O discurso pedagógico pode ser visto pelo professor como um "texto vivo" em que se 

"atualizam e se registram" dados importantes para o leitor, ocasião em que vocábulos 

desconhecidos e informações novas possam ser abordadas com vistas à uma melhor 

apreensão do significado no contexto em estudo. 

Cabe-nos, neste momento, levantarmos os elementos-chave do texto informativo 

instrucional-pedagógico, baseando-nos nas considerações de Courdesses e Grive, citados por 

Pereira (1993). 

Courdesses define o processo de enunciação textual tomando por base os seguintes 

aspectos: 

(1) Conceito de distância (relação enunciador/enunciado): no texto instrucional

pedagógico marca-se uma aparente neutralidade, pois a voz do enunciador integra-se ao 

próprio texto, ao seu conteúdo. Apesar da existêncià de uma certa distância entre escritor/leitor, 

o texto se apresenta acessível pelo interesse imediato em sua compreensão por pârte dos 

interlocutores; 

(2) Conceito de modalização (modo de construção do enunciado): lingüisticamente, o 

texto informativo instrucional-pedagógico apresenta formas verbais predominando sobre as 

nominais: o uso do tempo presente e do modo imperativo: emprego de verbos indicativos de 

possibilidade, necessidade e probabilidade, além de advérbios de tempo, lugar e modo como 

orientação para o leitor: 

(3) Conceito de tensão (relação emissor/receptor): o-emissor lança mão da informação 

como elemento que disfarça a sua ascendência sobre os leitores/ouvintes; a sua condição de 
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conhecedor em relação a de não-conhecedor do leitor-ouvinte. O sujeito enunciador sabe o que 

o sujeito leitor não sabe e a instrução se faz gradativamente por meio do texto. Como o 

enunciador espera a cooperação do enunciatário (leitor), o grau de imposição apresenta-se 

reduzido; 

O enunciador pode não se fazer presente no discurso, mas quando formula o enunciado 

prevê as possíveis perguntas/respostas, fazendo com que a participação do leitor se torne 

efetiva, cumprindo as instruções. 

(4) Conceito de transparência (nível de compreensão do enunciado pelo receptor): o 

texto apresenta-se acessível, objetivo e não ambíguo, possibilitando ao receptor o entendimento 

satisfatório da informação. 

Grice, por seu lado, coloca-nos o seu princípio de cooperação, situação em que sujeito 

enunciador/sujeito leitor cooperam para a efetivação do processo comunicativo. Suas quatro 

categorias ou máximas se efetivarão na comunicação, à medida que os resultados sejam 

decorrentes da cooperação do interlocutor (emissor/receptor). 

1. Quantidade: refere-se ao número de informações necessárias a fim de que sejam 

assimiladas (nem demasiadas, nem insuficientes); 

2. Qualidade: diz respeito à seleção de instruções claras, precisas à verdadeiras que 

possibilitem atingir o objetivo do texto; 

3. Modo: ligada à forma da organização textual (estruturas frasais e léxico utilizado na 

sua construção); 

4. Relevância: refere-se à pertinência da informação transmitida, à utilidade da 

informação vinculada. 
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Esses parâmetros podem servir de fundamentações para a análise pormenorizada de 

textos instrucionais-pedagógicos como o veremos mais adiante. 

No momento, é importante que, tomando por base as considerações acima, analisemos, 

a título de exemplificação, um pequeno texto instrucional-pedagógico: uma questão analítico-

expositiva, proposta pela Comissão de Vestibular-UNESP-94. 

22. Até as primeiras décadas desde Século, a economia brasileira dependia, principalmente, das 
atividades rurais. Nas décadas subseqüentes, houve uma grande transformação na economia, 
que passou a depender da atividade industrial, localizada basicamente nas áreas urbanas. Nesta 
fase, o setor agropecuário deixou de constituir o segmento dominante, cedendo lugar aos 
setores industrial e de serviços. 

Diante destes fatos, responda. 

a) Em que se baseou o modelo econômico adotado para promover este novo padrão de 
desenvolvimento? 

b) Cite e explique um problema que se agravou na zona urbana em decorrência da implantação 
deste modelo. 

(UNESP-94 - Geografia - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

O texto acima traz o exemplo de um texto informativo instrucional-pedagógico. 

Apresenta, em sua primeira parte, uma informação (considerações sobre a economia bfasileira) 

e, uma segunda, instrucional, com duas questões que devem ser respondidas tomando por 

base as informações dadas na primeira parte. 

A análise do texto do ponto de vista da relação autor/texto caracteriza-se pela aparente 

neutralidade. A voz do enunciador integra-se ao texto, pois a informação textual está mais 

fortemente ligada ao conteúdo informativo fornecendo ao leitor do que aquele que a fornece. Na 

relação autor-leitor, podemos notar pouquíssimo nível de interação. O enunciador utiliza a 

informação com o objetivo de se colocar na condição de autoridade sobre o assunto, não 

deixando possibilidade de qualquer troca entre emissor/receptor. O primeiro simplesmente 
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prescreve uma indicação, que deve ser seguida pelo segundo, para que se alcance o resultado 

satisfatório. 

O texto apresenta alto grau de transparência, justamente para que o leitor assimile a 

informação dada. Trata-se de um texto objetivo e monossímico. 

No que diz respeito ao aspecto "modalização" há a predominância de verbos no 

imperativo com o objetivo de que o receptor cumpra a solicitação indicada pelos verbos 

(responder, citar, explicar) e na 3ª pessoa do singular, gerando abrandamento da voz de 

comando e marcando proximidade maior com-o receptor. 

Notamos que o texto se serve de expressões e orações adverbiais como orientadoras do 

leitor para o seguimento das instruções. 

É importante observarmos também que o texto tem a finalidade primeira de instruir o 

aluno-leitor para a resolução de um exercício, ação essa prescrita pela banca de professores da 

Comissão do Vestibular. A questão (b) abre espaço ao aluno-leitor para que indique e explique 

um problema como aplicação das informações dadas. 

Qu~nto às categorias de Grice, observamos que o texto, na máxima de quilntidade 

contém o número certo de informações necessárias para o cumprimento das instruções. A 

máxima da qualidade revela que as instruções são claras, objetivas e precisas, o que ocorre 

também quanto ao modo: texto organizado a partir de estruturas simples que favorecem a uma 

única interpretação. Todas as informações são pertinentes para que o leitor execute a tarefa, 

garantindo a categoria de relevância. 

Assim podemos notar pela breve análise que ao utilizar ou mesmo preparar o texto 

informativo instrucional-pedagógico é importante uma seleção prévia e criteriosa, sedimentada 

em critérios de escolha claras e precisas. Devemos saber exatamente qual o objetivo almejado 

ao se propor o texto. Nesses critérios devem estar elencados o interesse do aluno-leitor (o texto 
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deve tratar do cotidiano), a tipicidade textual e os antecedentes de vida e leitura do aluno-leitor, 

seus conhecimentos prévios. São os próprios alunos que devem servir de balizadores para a 

seleção textual e não só o professor. Não podemos esquecer que a linguagem não é meramente 

uma atividade escolar, mas uma atividade humana e social. 

Em conclusão ao exposto neste item, podemos ressaltar que o texto informativo 

instrucional-pedagógico ou, simplesmente, o discurso pedagógico "pode ser tratado como um 

''texto vivo", atraente e motivador porque dentre suas características especiais de produção e 

que se direciona sua estrutura é o próprio leitor, no caso o aluno. Daí estamos considerando a 

linguagem enquanto atribuição recíproca de interações significativas, e o texto enquanto 

possibilidade plurissignificativa através do processo interativo professor-alunos, alunos

alunos". (Pereira, 1993, p. 19) 

2.2. Discurso pedagógico, escola e ideologia 

Já que a escola é o espaço onde se instala e se processa o discurso pedagógico, é 

importante que examinemos sua relação com a ideologia dominante. Não podemos esquecer 

que a escola é uma instituição que, como as demais, revela o momento social, político e 

histórico da nossa cultura. 

O seu comprometimento com a ideologia dominante nos faz refletir que o discurso 

veiculado pela escola nos remete a considerar o seu desinteresse em instrumentalizar seus 

agentes {professores e alunos) quanto aos procedimentos de leitura e sua efetiva compreensão, 

quando ela trata o discurso pedagógico como o "seu" discurso, produzido por ela, mas que se 

toma não-acessível ao seu público-alvo. 
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Analisemos o porquê dessa problemática, entendendo primeiramente, o que vem a ser 

essa "ideologia" com a qual a instituição-escola está comprometida e suas características mais 

relevantes. 

Marilena Chauí, em sua obra "O que é ideologia" (p.113) nos diz que "a ideologia é um 

conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e valores) e de normas ou 

regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar 

e como devem, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como 

devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo 

(representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 

regulador cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma 

explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais sem jamais atribuir tais 

diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção. Pelo 

contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças, como as de classes, e de fornecer 

aos membros da sociedade o sentimento da identidade social encontrando certos referenciais 

identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a 

Igualdade, a Nação, ou o Estado". 

Suas características básicas se alicerçam num conjunto sistemático de representações 

que nos ensinam a pensar e de normas que nos ensinam a agir. A ideologia tem como função 

manter determinada relação dos homens entre si e com suas condições de existência, 

aproximando os indivíduos das tarefas prefixadas pela sociedade. Diferenças de classe e 

conflitos sociais são mascarados ora com a descrição da sociedade una e harmônica, ora com a 

justificação das diferenças existentes. 

CHAUÍ, M. O que é ideologia , 36ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1993 - Cal. Primeiros Passos (13). 
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A coesão humana e a aceitação sem críticas das tarefas mais penosas e pouco 

compensadoras são asseguradas, pela ideologia em nome da "Vontade de Deus" ou do que 

chamamos "dever moral", "ordem natural das coisas". Por outro lado, ela traz em si a idéia de 

dominação de uma classe sobre outra. A ideologia não pode ser vista como uma mentira 

inventada pelos indivíduos da classe dominante a fim de subjugar a classe dominada. Os que se 

beneficiam dos privilégios sofrem também a interferência da ideologia, permitindo-lhes exercer 

como natural sua dominação e aceitando como valores universais os específicos de sua classe. 

Outra característica do pensamento id~ológico é a naturalização, na medida em que são 

consideradas como naturais, situações resultantes da ação _humana. Igualmente, a 

universalização de idéias e valores da classe dominante é estendida à dominada, constituindo-se 

também numa característica importante, pois se trata de uma abstração, ou seja, 

representações sociais não referentes ao concreto, mas ao aparecer social. Assim 

universalização e abstração supõem um ocultamento (lacuna) de algo não explicitado sob a 

pena de desmascaramento da ideologia. 

Ela traz a marca da ilusão não confundida com falsidade, errada, mas enquanto uma 

aparência que oculta a forma pela qual a sociedade foi produzida. Sob o aparecer da ideologia 

reside a realidade concreta, descoberta pela origem do processo ideológico. Exemplicando: a 

afirmação "a educação é um dever de todos" é verdadeira e até em dever, vista na sua 

obrigatoriedade legal de conclusão do ensino de 1• grau. Essa premissa se torna abstrata e 

lacunar, quando apresenta como universal um valor que beneficia apenas uma classe. 

Assim, abstrato e lacunar, o discurso ideológico fez uma análise invertida da realidade, o 

que nos leva a concluir primeiramente nessa reflexão que a ideologia é sistema de idéias que 

elabora uma "compreensão da realidade" para ocultar ou dissimular o domínio de um grupo 

social sobre outro. Ela atua como uma maneira de consciência pessoal, ilusória e enganadora, 

baseando-se na criação de conceitos e preconceitos como instrumentos de dominação. 
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Concepção fechada, rígida, unilateral, lacunar, a ideologia estabelece verdades para sustentar 

desejos ocultos. 

E qual seu ponto de atuação e comprometimento com a instituição-escola? 

No âmbito da instituição-escola, notamos que nos final do século XIX e na primeira 

metade do século XX, estudiosos, influenciados pelas doutrinas da "escola nova", defenderam a 

idéia otimista de que a educaçã9 t~a fu~a democratizad.o.raJSli é .... a esco1ª__ ~eria um 

elemento de modalidade..sucial. 

Na década de 70, desenvolveu-se a tendência reprodutivista que apregoa ser a escola 

não equalizadora, mas reprodutora das diferenças sociais. A palavra de Althusser atesta que o 

Estado apresenta um aparelho repressivo (Exército, Polícia, Tribunal ... ), assegurando a 

dominação pela violência. Por outro lado, esse mesmo Estado se utiliza de outras instituições 

pertencentes à sociedade civil (família, escola, igreja, meios de comunicação), estabelecendo o 

consumo pela ideologia: são os chamados aparelhos ideológicos do Estado. 

Já os estudos de Bordieu~ Pass~ron desenvolveram o conceito de violência simbólica, 

analisando que a escola não exerce necessariamente a violência física, mas aquela ligada às 
~ 

fo~ças simbólicas, ou seja pela doutrinação ue_força ~ _ _pes_fillas __ a_pensarem e agirem de 

determinada tocwa sem perceberem que legltimam com isso a ordem urgente. Para esses 

teóricos a escola está longe da democratização, reproduzindo, por seu lado, a divisão social e 

mantendo privilégios da classe dominante. A escola passa então a ser "agência de inculcação 

ideológica" e promove a reprodução dos conhecimentos e dos valores necessários à 

transmissão social das desigualdades e das injustiças. 

O discurso pedagógico que a escola como instituição veicula certos valores que visam 

adequar o indivíduo à sociedade, integrando-o na ordem estabelecida. A realidade mostrada ao 

aluno-leitor é estereotipada, idealizada e, portanto, deformadora, fazendo-nos considerar que 
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essa modalidade discursiva escamotearia a realidade. Notamos · uma contradição entre o 

discurso que ela profere e a realidade. A seleção vocabular utiliza pelo discurso pedagógico se 

acha um pouco distante do público-alvo (o aluno-leitor), dificultando de certa maneira o 

processo de ensino-aprendizagem que se defronta com uma linguagem, às vezes, até 

inacessível ao aluno como o veremos adiante. 

Não podemos esquecer que a escola tem função reprodutora enquanto peça da 

engrenagem do sistema político vigente e portanto passível da ação-ideológica, massacrando a 

realidade. A práxis educativa não é neutra, mas se vincula a uma sociedade, às relações de 

produção, ao sistema político. S_empre haverá, por outro lado, na escola a possibilidade de 

professores e alunos inventarem práticas que se tornem críticas da inculcação ideológica, pois a 

escola é espaço possível de luta, de denúncias, de · domesticação e seletividade. É um espaço 

aberto a conflitos, dinâmico que pode servir à transformação libertadora da sociedade. 

Assim é conveniente à escola, apesar de espaços abertos, que o seu discurso seja 

11mascarado", deixando para segundo plano a reflexão e o senso crítico, pois vão propiciar ao 

aluno-leitor a visão mais ampla de seu universo social e cultural. Porém, em vista de seus 

objetivos mais imediatos, a escola traz em si a marca do compromisso com a ideologia vigente. 

•A escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e valoriza a cultura das 
classes dominantes; assim, o aluno proveniente das classes dominadas nela encontra padrões 
culturais que não são os seus e que são apresentados como •certos" [ ... ] os testes e provas a 
que é submetido são culturalmente preconceituosos, construídos a partir de pressupostos 
etnocêntricos, que supõem familiaridade com conceitos e informações próprios do universo 
cultural das classes dominantes. Esse aluno sofre, dessa forma, um processo de marginalização 
cultural e fracassa ... " 

(Soares, Magda D. linguagem e escola: llllU perspet:liva social, 91 ed. São Paulo, Ática, 1992 

- p. 15) 
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3. Aspectos que envolvem a leHura e o 1eitor: a compreensão e as 

estratégias de leitura 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os aspectos mais relevantes que 

envolvem leitura e leitor, a compreensão em leitura e as estratégias de leitura. Não deixaremos 

de lado também as perspectivas do ato de ler como processo interativo e pragmático. Assim, 

nossa proposta nesta seção será centrada no "O que é ler" e nos mecanismos envolvidos no 

processo de leitura. 

· 3.1. Refletindo sobre o ato de ler 

O que vem a ser ler? O termo é utilizado de maneiras diversas por diferentes sujeitos em 

também diferentes contextos. É melhor então que comecemos por descobrir as diversas 

acepções do termo. Recorramos ao verbo no dicionário: 

l•r. V. t. d. 1. Percorrer com a vista (o que está escrito) proferindo ou não as palavras, mas 
conhecendo-as. 2. Pronunciar em voz alta; recitar (o que está escrito). 3. Ver e estudar (coisa 
escrita). 4. Decifrar ou interpretar o sentido de. 5. Reconhecer, perceber; decifrar. 6. Explicar op 
prelecionar como professor. 7. Adivinhar; predizer. T. d. e i. 8. Explicar ou prelecionar como 
professor: Ua aos discípulos filologia portuguesa. T. i. 9. Inquirir, perscrutar: Fitou-o com 
firmeza, procurando ler em sua expressão. lnt. 10. Ver as letras do alfabeto e juntá-las em 
palavras, repetindo-as mentalmente ou em voz alta. [lrreg. Conjug.: v. crer.] 

(Ferreira, Aurélio B. de H. Dlclonlrlo Aurll/o Básico da Língua Portuguesa. São Paulo, Ed. 
Nova Fronteira/Folha de São Paulo, 1995 - p. 391) 

A partir das considerações arrotadas no .verbete, podemos observar, em termos gerais, 

as diferentes visões sobre o que é ler que podem ser encaixadas em três principais campos 

semânticos: 

65 



(a) entender, interpretar significado/sentido ... 

(b) decodificar, decifrar, identificar ... 

(c) articular, falar, pronunciar ... 

Se entendemos leitura como um processo associado ao campo semântico (b), 

estaremos considerando que, na incapacidade de reconhecer a palavra escrita, o leitor não 

poderá ler. O processo de identificação da palavra escrita se constitui na preocupação primeira 

daquele que alfabetiza, procurando auxiliah-o aprendiz na tarefa de associar os fonemas da 

língua oral (que ele conhece e domina) aos grafemas da língua escrita, desconhecidos ainda por 

ele. Decorre desse fato a preocupação com as palavras desconhecidas pelo leitor e a 

impossibilidade de, às vezes, não poder continuar a leitura quando se defronta com uma palavra 

que não consegue identificar. Não nos interessa essa definição de leitura, pois nosso objetivo se 

concentra no desenvolvimento de habilidades de leitura de leitores que já ultrapassaram esse 

estágio inicial. 

Por outro lado, se considerarmos a leitura como processo relacionado ao campo 

semântico (c), estaremos voltados para os procedimentos, que envolvem a pronúncia correta 
• 

das palavras, melhorar a fluência, entonação e expressividade da fala. Para leitores iniciantes, 

em fase de alfabetização, ler em voz alta é auxílio importante, porque precisam descobrir a 

associação escrita/oral. A partir dessa fase inicial, para a maior parte dos leitores, ler em voz 

alta não é atividade no~mal n~ cotidiano extra-escolar, pois a maior parte de nossas leituras é 

feita silenciosamente, a não ser em situações especiais como ler para alguém, ler na igreja .. 

Essa definição do ato de ler também não nos diz respeito, uma vez que não está em 

consonância com nosso objetivo. 

Extrair a mensagem de um texto, compreendê-lo, como arrolada no campo semântico 

(a) é o que realmente nos interessa. Nosso objetivo estara concentrado em como o sujeito-leitor 
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obtém a compreensão do escrito e os procedimentos que utiliza para executar essa tarefa, bem 

como as dificuldades que encontra. 

É importante que consideremos, inicialmente, que para que se efetive o processo de 

comunicação concorrem codificador (emissor, falante, autor), mensagem (texto oral/escrito) e 

decodificador (receptor, ouvinte, leitor). O codificador tem uma mensagem em sua mente (uma 

idéia, um fato, um sentimento, um argumento ... ) que ele deseja partilhar com alguém. É 

necessário então que ele codifique essa mensagem em palavras (faladas ou escritas) que, uma 

vez codificadas, a mensagem pode se materializar em forma de texto, acessível à mente do 

decodificador. Texto decodificado, a mensagem nele contida entra na mente do decodificador, 

completando a comunicação. Temos assim de forma simplificada a descrição do processo 

comunicativo. 

Muitas vezes, chega ser até difícil ter a certeza de que o decodificador recebeu a 

mensagem exatamente como era a intuição do codificador, porque muitas coisas podem 

ocorrer em alguma etapa do processo. Assim pelas considerações acima é possível dizermos 

que "ler é retirar do texto, o íflais aproximadamente possível, a mensagem que o autor colocou 

nele". As informações constantes · no verbete e as considerações emanadas de sua análise 

implicam a existência de um leitor, de um código e de um autor, estabelecendo elo de maneira, 

que a comunicação se efetive. É por intermédio do código da língua que autor e leitor, no tempo 

e no espaço se interrelacionem, via texto. 

Por seu lado, a leitura se constitui num fenômeno de difícil definição, na medida em que 

envolvendo leitor e texto, abrange múltiplas respostas. Para que possamos conceituar o que é 

ler na sua dimensão maior, temos que saber, antes de mais nada, o que vem a ser um texto e o 

que é compreender um texto. Quanto à definição de texto, já o processamos anteriormente. 

Cabe-nos, agora, analisarmos o ato de ler nas suas possíveis dimensões, sua compreensão, 

suas funções e estratégias. 
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A importância da leitura reside na funç~o assumida pelo leitor e na atitude que assume 

ao realizá-la. Ela é concebida como um processo ativo de interação entre texto e leitor, processo 

no qual aquele reconstrói o significado pretendido pelo leitor. Para que esse mecanismo se 

processe, o leitor deve basear-se em sua competência lingüística, nas suas experiências e em 

seus conhecimentos, em tudo o que está intimamente relacionado à circunstância social e 

cultural, manifestados diferentemente para cada leitor. 

Luckesi (1995) nos afirma que a leitura não se constitui num simples ato de 

decodificação de signos, mas sim em um processo de reflexão próprio do ser humano, pois traz 

em si a marca de um ato comunicativo de compreensão do mundo e da realidade que nos 

cerca. Trata-se de um exercício de reflexão ®nstante e crítico no que diz respeito ao que a 

realidade nos tem a dizer e da qual fazemos parte.- Esse entendimento nos possibilita captar, 

através dos mais variados símbolos, sinais ou manifestações, o conteúdo informativo que a 

realidade visa veicular. 

A leitura do texto escrito não é a primeira que fazemos, aquela que cada um faz da sua 

realidade, via experiência de vida, mas é um instrumento através do qual entramos em contato 

com nossos semelhantes e que nos leva a conhecer o outro e o seu mundo. Tem por finalidade 

básica entrar em contato com a experiência, com os valores, com a história de quem esêreve. 

"Por isso que um povo que não lê é um povo isolado no processo da história; isolados das 
conquistas já realizadas por outros povos 9esde o início dos tempos; isolado das raízes e 
origens de sua própria realidade histórica é cultural e, por isto mesmo, impossibilitado de 
conhecer mais profundamente o seu hoje, a razão mais profunda de seus problemas e, 
conseqüentemente, de resolvê-los, construindo para si e para os outros um mundo mais 

mundo." (Luckesi, 1995, p. 125) 

Ao nos referirmos à leitura, estamos diante de um processo que, inicialmente se volta 

para a própria realidade, para as circunstâncias do mundo em que vivemos numa linha de 

reflexão e crítica. Num segundo momento, é a decodificação da palavra escrita num todo 
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significativo comunicação dessa primeira leitura da realidade e do mundo. Mas, não podemos 

esquecer que não se trata de encararmos a leitura como tarefa passiva de simples decodificação 

de sentido. 

A leitura traz a marca da compreensão ativa, resultando na produção de um texto novo 

pelo leitor. Dessa maneira, encontramos diferentes leitores que podem produzir leituras 

diferentes de um mesmo texto, porém sem deixarmos de registrar que, nesse processamento 

qualquer leitura possa ser feita. 

Por outro lado, podemos também definir o ato de ler como resultado Cfe uma atribuição 

de sentido, atuando sobre o texto · em sua globalidade. Isso nos leva a considerar que a leitura 

está centrada na percepção e interpretação do.s componentes lingüísticos-textuais, da 

compreensão das idéias fundamentais do universo textual. 

Constitui-se, pois, tarefa da leitura, trabalhar com as informações veiculadas no texto e 

com a argumentação que o sistema, possibilitando ao leitor um exercício reflexivo em que terá a 

oportunidade de identificar e extrair informações, tais como aparecem no texto, ordená-las, 

discernindo as relevantes das não-relevantes, localizar no texto elementos que justifiquem uma 

resposta, reconstruir a linha argumentativa que articula a informação, aprender segmentos 

textuais que veiculam um julgamento de valor sobre informações fornecidas no texto. 

Além disso esse exercício reflexivo leva o leitor ao reconhecimento de elementos de 

natureza discursiva no quadro enunciativo: o sujeito que enuncia e como o sujeito a quem 

enuncia se constituem na configuração do universo textual assirri como as estratégias 

utilizadas. É importante também o reconhecimento de itens lexicais em determinado contexto 

conforme as escolhas do sujeito-enunciador. Os aspectos arrolados acima estão intimamente 

veiculados à idéia do texto não como uma soma de frases, mas como um todo que se articula. 
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Não podemos deixar de lado, nesse procedimento de leitura, o reconhecimento de 

recursos lingüísticos fundamentais para o texto escrito, a saber, os marcadores da enunciação 

(1ª e 3ª pessoas), os articuladores retóricos (advérbios e expressões adverbiais), os 

articuladores lógicos (conexões, elos frasais} e os anafóricos. 

Resta-nos tratar, essas principais considerações sobre o ato de ler, que é importante ao 

leitor outros elementos que integram o funcionamento do texto e podem ajudá-lo na busca de 

marcadores significativos para um texto: o autor e o público-alvo, o contexto sócio-histórico em 

que foi escrito o texto, sua finalidade, o veícul2_em que foi publicado e seu aspecto gráfico 

(fatos, ilustrações, gráficos, tabelas, título, subtítulo ... }. Isso nos leva ao registro de que a 

leitura do texto escrito nos faz compreender o seu funcionamento específico, articulando-o 

como um todo. 

Outros posicionamentos sobre o que vem a constituir o ato de ler serão esboçados aos 

longo desta seção. 

3.2. Posicionamentos teóricos e metodológicos sobre a leitura 

Vista como processo linear, a leitura é uma atividade que envolve elaborações 

semânticas, pragmáticas, lógicas e culturais entre outras, dependendo, por seu lado, de fatores 

lingüísticos e extralingüísticos, transformando-a em algo muito mais complexo. 

Num enfoque psicolingüístico, o ato de ler envolve-se numa interação entre 

pensamentos e linguagem sendo visto pelos estudiosos desse campo como um jogo 

psicológico de adivinhação. O que o faz ser eficiente não é a percepção e a identificação precisa 

de todos os elementos da língua escrita e sim a habilidade em selecionar aspectos mais 

produtivos, necessários para elaborar e testar hipóteses sobre o escrito. 
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O processo psicolingüístico de ler envolve três tipos de informações usadas 

simultaneamente pelo sujeito-leitor: grafofônico, sintático e semântico. Cabe ao primeiro incluir 

a informação gráfica (letras), a fonológica (os sons e padrões de som) e a tônica (conjunto 

complexo de relação entre as representações gráficas e fonológicas da língua). No campo 

sintático, as seqüências gramaticais, as interrelações da língua, os narradores-padrão como as 

palavras de função, flexão, pontuação e regras transformacionais. Por fim o plano semântico, 

constituído pela experiência anterior que o leitor traz para a atividade de leitura, a construção do 

significado em relação ao contexto em que se está lendo. 

Dessa maneira o ato de leitura não pode ser encarado como um procedimento de 

decodificação (no sentido tônico/fonético), jã que o objetivo do leitor concentra-se na 

construção de uma interpretação significativa do texto em vez de se concentrar em letras ou 

palavras individuais. 

Kleiman (1989) nos afirma que a leitura se caracteriza como um "processo não-linear, 

dinâmico na interpretação de vários componentes utilizados para o acesso ao sentido, e é uma 

atividade essencialmente preditiva, de formulação de hipóteses, para a qual o leitor precisa 

utilizar seu conhecimento lingüístico, conceituai e sua experiência." (p. 30) 

A leitura configura-se assim num ato de fazer perguntas ao texto escrito conforme o 

objetivo a que nos dispomos, tornando-se assim compreensiva na medida em que ocorrem 

respostas a essas questões ainda que implicitamente. O ato de ler é parcialmente visual e 

trazemos para ele nosso conhecimento anterior da língua e nossa experiência de vida. Ele visa a 

um objetivo, é seletivo, antecipatório e baseia-se na compreensão. Firma-se assim cada vez 

mais a premissa de que a leitura não é habilidade de decodificação de palavras e sim a de extrair 

significado tanto explícito quanto implícito do texto escrito. 

Na perspectiva pragmática do ato de ler, está a relação autor/leitor via texto. Nesse 

ângulo, Marcuschi (1984) considera que através do estabelecimento de influências, o leitor faz 
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previsões acerca do que irá encontrar no texto, predição essa constantemente testada em 

relação ao conteúdo semântico do texto, de forma que as decisões são tomadas para posterior 

confirmação, reforço e reformulação ao longo do processo de leitura. Nesse procedimento 

inferencial, o leitor é capaz de aprender significados não literais do texto, interpretando 

pragmaticamente as intenções do autor. 

Observa o autor ainda que a leitura, enquanto um procedimento inferencial é "um 

processo de seleção que se dá como um jogo com avanços de predições, recuo para correções, 

não se faz linearmente, progride em pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões 

definitivas. Trata-se de um ato de interação comunicativa que se desenvolve entre o leitor e o 

autor, com base no texto, não se podendo prever com segurança os resultados." (Marcuschi, 

1984, p. 3) 

O processo de interação ao qual o autor se refere não é o que se estabelece entre leitor e 

texto, mas entre leitor e autor tendo o texto como intermediário. 

Marcuschi (1984), em suas considerações, parte do princípio de que inferir significa 

extrair dados novos mediante relações estabelecidas entre os já mencionados no texto. Enfatiza 

que o mais relevante reside não nas relações lexicais feitas automaticamente, mas na 

descoberta de intenções pretendidas pelo autor são essencialmente produtivas. O que se atesta 

em: 

-·· a interterência é um processo dependente do texto, do de enunciação implícito, do contexto 
reconstruído local e temporalmente e dos conhecimentos prévios do leitor. Quanto mais 
conhecimentos partilharem o autor e o leitor, tanto maior a chance de uma compreensão das 
intenções do autor. bem como do aproveitamento das informações textuais: (Marcuschi, 1984, 

p. 15) 

Quando tratamos da leitura sobre o enfoque pragmático, estamos considerando a 

' Pragmática como um estudo dos fatos da língua no seu contexto, ou melhor, como os 
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significados podem vir a ser explorados para veicular, em determinadas situações (contextos), 

diversas mensagens. Uma abordagem pragmática nos possibilita explicar como esses 

significados podem adquirir, em contextos particulares, interpretações diversas. 

Tierney e Lazanski, citados por Kleiman (1989), encarando também a leitura sob a 

prisma pragmático, consideram a relação autor/leitor como sendo de responsabilidade mútua, 

relacionada aos objetivos da comunicação. Os autores afirmam que, principalmente, no texto 

informativo as máximas de Grice (1982) devem ser respeitadas, colocando-se o autor como 

relevante, informativo, sincero e claro, estabelecendo pontos de contato entre o referencial 

proposto e a experiência do sujeito-leitor. A máxima (categoria) de modo deve ser obedecida, 

pois a preocupação do autor deverá se concentrar na ordem de apresentação do conteúdo: do 

velho ao novo, do concreto ao abstrato ... 

Como trataremos de textos informativos instrucionais-pedagógicos (textos didáticos), 

em seu processo de produção, parece-nos que existe a preocupação por parte dos autores em 

observar com critério ao princípio da cooperação na medida que esses textos procuram veicular 

informações que, supostamente, já são do conhecimento prévio do aluno-leitor. 

No que diz respeito às responsabilidades do leitor, os autores se referem a duas: ele 

(leitor) deve subjugar seus interesses e objetivos aos propostos pelo autor, isto é o leitor, deve 

agir em consonância com o princípio de cooperação, que pressupõe objetivos comuns, direções 

partilhadas entre os interlocutores; outro ponto se refere ao leitor enquanto portador de 

conhecimentos necessários à interação. 

Esse ponto de vista pragmático sobre a leitura, voltado e analisado no contexto escolar, 

nos possibilita a considerar que a ação do professor/autor passa a ser constitutiva da relação 

autor/leitor na medida que, além dos interesses e das capacidades do aluno-leitor devemos 

também observar os objetivos da leitura. Kleinan (1989) afirma que "o papel do professor pode 
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ser não o de mediador entre autor e leitor, mas o de formador de condições para que se 

estabeleça a interlocução." (p. 40) 

Devemos analisar também que o processo comunicativo no ato da leitura só se efetiva 

porque os interlocutores participam dos mesmos domínios de experiência. O que o locutor fala 

pode ser imediatamente compreendido ou pode necessitar de uma negociação, importando 

também o contexto situacional pertinente para a interpretação de um enunciado. Interpretação 

será entendida como atividade presente na comunicação, partindo do pressuposto de que quem 

escreve (ou fala) tem determinadas intenções. A intelecção consiste justamente na captação 

dessas intenções, o que leva a prever uma pluralidade de interpretações. 

Consideramos assim a leitura, sob uma perspectiva pragmática, como um processo 

interacionista em que leitor e autor se aproximam via texto, o que só se efetiva a partir de 

objetivos traçados e do contexto situacional. Nesse caso o sujeito-leitor parece não possuir o 

controle para o estabelecimento de seus objetivos de leitura determinados no contexto escolar 

pelo professor/autor do livro didático que, normalmente, dita as regras do jogo. 

3.3. O binômio leitura/leitor 

Nosso próximo enfoque nas considerações sobre o ato da leitura se concentrará na 

figura do sujeito-leitor.ISabemos, na prática de leitura no Brasil que, em épocas de colonização, 

"a alguns poucos era permitido o exercício do ato de ler tanto no sentido de leitura da própria 

realidade, quanto no sentido de informar-se sobre conhecimentos." (Luckesi, 1995, p. 126) OI 

direito de ler era concedido àqueles que não causassem maiores problemas à metrópole, assim 

como o conteúdo de leitura era também aquele que estava a serviço dos colonizadores, sendo o 

direito de ler, exclusivo a determinados grupos. 
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Hoje, porém, Luckesi (1995) afirma que "as discriminações continuam em relação aos 

sujeitos aos quais é reconhecido, na prática e não apenas nas leis, o direito de ler." (p. 129) 

Uma análise de nossa realidade atual de leitura nos leva a crer que o processo de discriminação 

ainda ocorre só que revestido de outras marcas. Prova está que o sujeito-leitor, no contexto 

escolar, tem acesso somente aos livros didáticos, leitura mais freqüente nesse âmbito. 

Ainda somos um país de profundas marcas de evasão escolar e índice significativo de 

analfabetos. Muitos são eliminados ainda cedo do ambiente escolar e o único texto de seu 

conhecimento se concentrou no texto didático. 

Perini (1991) nos convida a observar "algumas verdades incômodas relacionadas com a 

situação da leitura no Brasil" e, conseqüentemente, envolvem o sujeito-leitor, visto que 

leitura/leitor é um binômio inseparável. O autor nos diz que a maioria da população brasileira 

adulta é ''funcionalmente analfabeta", referindo-se ao fato da não concretização de uma leitura 

com compreensão, mesmo diante de um assunto de sua competência. Fala-nos Perini (1991) 

do "analfabeto funcional" que, na busca de~ ~nformaç-ões, nas mais diversas situações da vida 

não consegue localizar uma informação dentro do texto por não ter suficiente convMo com o 

universo da escrita e suas convenções próprias. 

Outro ponto abordado por Perini (1 S91) se refere a não instrumentalização da escola 

para alfabetizar "funcionalmente" a população que consegue chegar a ela. Apesar de constantes 

esforços, sem dúvida de grande valor, a instituição-escola, principal responsável pelo registro 

verbal de cultura, parece não ter ainda uma reflexão mais incisiva sobre os procedimentos da 

leitura e do leitor. 

A habilidade de leitura se constitui numa necessidade prática dentro e fora do âmbito 

escolar, pois é fator primordial a qualquer área do conhecimento e à auto-realização do próprio 

indivíduo. Ela possibilita a aquisição de diferentes pontos de vista sobre o assunto no 

desenvolvimento da criticidade dos alunos-leitores. A maturidade do sujeito-leitor no ambiente 
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escolar se estabelece segundo Silva (1979) "numa espiral crescente e sistemática de 

habilidades de leitura adquirida na escalada de vários níveis educacionais" e "apesar do advento 

das chamadas 'inovações audiovisuais', o livro permanece como instrumento básico para a 

aquisição de novos significados por parte do aluno brasileiro" além de que não podemos 

esquecer que "todo professor independente de sua especialidade, é responsável pelo ensino das 

habilidades de leitura." (p. 71) 

Já encontramos em Perini (1991) observações que se referem ao fato de que "a 

alfabetização funcional é um dos objetivos primordiais da escola" (p. 79) e que algo deve estar 
. -· - - -

errado com a instituição educacional no que se refere à questão da aquisição da leitura 

funcional, da qualidade dos textos de que o aluno dispõe para apreender suas habilidades de 

leitura. 

Encarando de um lado o perfil do sujeito-leitor no nosso contexto escolar, observamos 

que pertence à família de renda baixa ou média, possui pais analfabetos funcionais (às vezes 

totais), ficará na escola o suficiente para concluir quando muito o 2• grau (uma parcela pouco 

considerável chega à universidade) e, finalmente, tem pouca oportunidade de contato com 

material escrito fora da escola. 

Para Perini (1991 ): 

" ... Esse estudante nos coloca diante de uma situação emergencial: Que se pode fazer durante 
aquele breve período de escolarização, nessa situação de carência de apoio extra-escolar? Como 
conseguir que pelo menos uma boa parte dos alunos deixe a escola instrumentada a utilizar a 
leitura para adicionar problemas da vida quotidiana, e capaz de desenvolver suas habilidades de 
leitura de maneira autônoma? "(p. 80) 

É importante que observemos que as respostas a essas questões estão atreladas à 

elaboração de objetivos que capacitem o aluno-leitor à leitura de textos informativos 

instrucionais pedagógicos, objetivos esses, mínimos emergenciais, pouco ambiciosos. É que 
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esses textos cheguem às mãos dos leitores com certa regularidade, visto que o livro didático é 

considerado hoje como "o único tipo de material escrito com o qual os alunos têm 

oportunidade de um convívio relativamente intenso e prolongado." (Perini, 1991, p. 81) 

É de nosso conhecimento que a maneira de se aprender a ler funcionalmente é ler, pois 

essa modalidade de leitura nascerá do convivia com o material escrito e somente dele. 

Não podemos esquecer também de considerar que uma visão bastante comum quando 

o fato em leitura e leitor está no fato de encarar o papel do leitor como uma condição passiva. O 

-- texto seria como um recipiente cheio de água que seria despejada na mente do leitor. Todo o 

trabalho teria que ser realizado pelo autor, cabendo ao leitor abrir sua mente e deixar o 

significado entrar nela. 

Entretanto, essa visão um tanto simplista é rejeitada pelos estudiosos do processo da 

leitura, apesar da instituição-escola ainda encará-la como verdadeira e eficaz. Estudos e nossa 

própria experiência em sala de aula mostram que nem todo o significado de um texto é 

absorvido pelo leitor. O fato do significado estar no texto não nos dá a garantia de sua 

assimilação pelo leitor. Textos considerados simples para determinados leitores parecem 

difíceis e complicados para outros. 

Mais uma vez é importante considerarmos que, no processo de leitura, a interação 

autor/leitor se faz necessária, via acordo tácito que Grice chamou de Princípio Cooperativo (a 

que já nos referimos anteriormente). cuja postura deve ser assumida pelo leitor, visto que ele e 

o autor estão utilizando o mesmo código, o autor tem uma mensagem e quer que o leitor a 

entenda num esforço todo seu para dela extrair seu significado. Se, porventura, um desses 

componentes (autor/leitor) não corresponder às suposições do outro, o processo comunicativo 

fracassa. O descuido do autor compromete a recuperação da mensagem, o mesmo ocorrendo 
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. quando ele faz exigências que o leitor não pode preencher. A mensagem não será recebida, 

embora possa ser por outro tipo de leitor. 

Daí a importância de se saber a que tipo de público-leitor o texto se destina. 

O processo de interação autor/leitor é como o diálogo, dificultado, entretanto, pelo fato 

de que locutor e aloculário (codificador, emissor/decodificador, receptor) não estão frente-a

frente, não havendo assim retorno imediato. O papel do leitor dentro do processo da leitura, em 

sua busca de significado, dependerá, além de seu objetivo específico, da extensão do campo de 

conhecimento comum entre ele e o autor do texto. 

Consideremos também que nenhum leitor realiza todas suas leituras da mesma maneira. 

A maneira de ler terá variações conforme o objetivo específico da leitura. Se o objetivo do leitor 

é ler um texto unicamente com finalidade de saber do que ele trata, sua atitude é geralmente a 

de "correndo" os olhos pelo texto, se fixar apenas às pistas necessárias para atingir seu objetivo 

(títulos, subtítulos, ilustrações, tabelas, marcas tipográficas ... ). É o que o leitor faz quando pega 

um jornal ou uma revista. Se o que interessa ao leitor é obter uma informação específica no 

interior do texto, o que, normalmente ele já é, calcado em pistas, percorrer o texto 

superficialmente até que encontre o que procura. É o que ele faz quando procura respostas a 

questionários no livro didático {que ele as copia "ipsis litteris"), quando lê bulas de remédios ... , 

quando procura informações em enciclopédias e catálogos .... 

Mas, se o que interessa ao leitor é uma leitura cuidadosa que possibilite a ele uma 

compreensão total do que o texto veicula, sua forma de abordar e trabalhar o texto será muito 

mais cuidadosa e profunda. 

Dessa forma, a maneira de ler dependerá do objetivo específico do leitor e, por isso, um 

mesmo texto poderá ser abordado e trabalhado de diferentes formas para diferentes leitores. 
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A formação do leitor tem sido preocupação constante na escola, principalmente, a partir 

da década de 80. Ela vai se inteirar melhor do processo da leitura e, pedagogicamente, levantar 

espaços alternativos. Um desses posicionamentos se concentra na formação do leitor crítico, 

aquele que, por intermédio da leitura, é capaz de interagir com o mundo, aquele para quem a 

compreensão gerada pelo ato de ler nos conduz a questionamentos e respostas sobre a 

realidade da qual fazemos parte, o que é capaz de superar sua sujeição a modelos acabados de 

compreensão da realidade. 

É esse tipo de leitor que a escola, enfrentando suas contradições de instituição 

reprodutora e questionadora deveria devolver à sociedade depois de vários anos de estudo. Sua 

formação aproxima leitura e leitor como proc~sso de interação e condição primordial à criação 

do hábito de leitura. (cf. Faraco, 1989) 

Faraco (1989) alude também ao fato de que muitas das dificuldades encontradas pelo 

leitor na atividade de leitura do texto não se encontram propiciamente no texto, mas antes na 

sua própria (do leitor} dificuldade, considera ainda que: 

•A linguagem parece ser vista [ ... ] muito mais · como um código do que como atividade 
interacional entre indivíduos concretos [ ... ], o leitor ao ler o texto, tenta decodificã-lo a partir de 
dados circunstanciais envolvidos no processo. De um lado, estã o texto e suas complexidade~ 
lingüísticas; do outro, o leitor que deve, a partir de sua intimidade com o código lingüístico, 
superar essas complexidades para obter o conteúdo do texto." (p. 11) 

A leitura como atividade interacional organiza o saber pedagógico, incluindo nos seus 

procedimentos a valorização da "compreensão do texto", a experiência do leitor, a história de 

vida do leitor. Sem essa postura "perde o professor, perde o aluno, mas em especial quem 

perde é a sociedade." (Faraco, 1989, p. 12) 
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3.4. Compreendendo a leitura e suas estratégias 

É imprescindível considerarmos que, no ato de ler, o principal objetivo se concentra em 

assegurar que os sujeitos-leitores entendam o que lêem. Esse entendimento constitui o que 

chamamos "compreensão da leitura", ou seja, tirar sentido da língua escrita num· processo que 

envolve um conjunto de operações mentais que ocorrem na mente do leitor enquanto lê. Assim 

ele pode, posteriormente, responder ao que lhe é solicitado, tendo como base o texto 

previamente lido e compreendido. 

Entendemos por "compreensão" uma atividade a todo momento presente no processo 

de comunicação. O principal objetivo no ensino da leitura é assegurar que os alunos-leitores 

entendam o que lêem. A esse entendimento usualmen~e nos referimos como compreensão de 

leitura, porém o termo "compreensão" é muito geral e há a necessidade de reconhecermos que 

existem diferentes tipos de compreensão desde a habilidade de se obter o sentido literal, direto 

de uma palavra ou frase dentro de um determinado contexto até momentos de maior 

profundidade nessa habilidade a ponto de avaliar, julgar a qualidade e a veracidade ao que se lê. 

A compreensão de leitura como a entendemos envolve o princípio básico de "entender o 

que se lê" e se desenvolve a partir de habilidades que dizem respeito a uma leitura atenta do 

texto, tendo noção de conjunto, ao entendimento das relações entre as partes do texto, assim 

como dos seus momentos mais significativos. É o entendimento que pode incidir sobre o 

conjunto de texto (releitura e releitura integral) ou pode incidir sobre trechos, passagens do 

texto (releitura e releitura parcial), possibilitando distinguir as idéias centrais, sintetizando o 

universo texto, tirando conclusões, antecipando o que acontecerá e percebendo o propósito do 

autor. Não se trata, pois, de uma compreensão literal, mas um modelo de maior profundidade. 
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Em suma, a compreensão se centraHza, numa linha mais aproximada dos estudos 

lingüístico-pragmáticos atuais, em detectar não só as intenções do texto, mas as do autor; ou 

melhor, aquilo que o autor quis dizer com o texto. 

Ele consegue construir o sentido textual com base na interação de diversos níveis de 

conhecimento - lingüístico, textual, de mundo - constituindo-se assim a leitura num 

processo interativo em que o conhecimento prévio é elemento importante para a efetivação da 

compreensão da leitura pelo sujeito-leitor. Por seu lado o conhecimento lingüístico desempenha 

papel relevante no processamento textual q~ faz com que falemos português como falantes

nativos. Quanto ao conhecimento textual, ele se constitui num conjunto de noções e conceitos 

sobre o texto que faz parte do conhecimento prévio e tem papel importante na compreensão do 

texto. 

O conhecimento textual se organiza a partir de textos e formas discursivas. O sujeito

leitor facilitará sua compreensão quanto maior for o seu conhecimento textual, quanto mais 

estiver exposto a uma tipologia textual variada. Assim conhecimento lingüístico e textual são 

componentes do conhecimento prévio e ambos devem ser ativados nos procedimentos que 

envolvem o ato de ler. Por outro lado, no que diz respeito ao conhecimento de mundo, 

adquirido formal e informalmente, ativa-se no momento da leitura. 

O conhecimento prévio ativado facilita a compreensão, visto ser aquele que o sujeito

leitor já possui sobre o assunto e que lhe permite estabelecer inferências de que se necessita 

para relacionar aspectos textuais num todo coerente. Dessa .forma, a compreensão em leitura 

somente se efetiva com a ativação dos conhecimentos lingüístico, textual e de mundo próprios 

do sujeito-leitor. 

Kleiman (1992) nos afirma que "o mero passar de olhos pela linha· não é leitura, pois 

leitura implica uma atividade de procura pelo leitor, no seu passado de lembranças e 
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conhecimentos, daqueles que são relevantes à compreensão de um. texto que fornece pistas e 

sugere caminhos." (p. 27) 

Na compreensão do texto escrito, duas atividades são consideradas relevantes por 

Kleiman (1992}: a formulação de objetivos e a formulação de hipóteses. A compreensão reside 

no esforço para reiniciar o sentido do texto que, .no contexto escolar, não favorece à delimitação 

de objetivos específicos, tornando a atividade de leitura difusa e confusa, pretexto para cópias, 

resumos, estudos gramaticais. 

Grande parte das pesquisas relativas ao ato de-ler têm se concentrado ·na importância de 

uma leitura com compreensão e nas suas estratégias básicas. Entendamos por estratégias os 

meios utilizados para a formação do leitor maduro, voltado para as diversas opções que se lhe 

apresentam nos diferentes tipos de leitura, visto que as estratégias utilizadas para seus 

procedimentos estão sujeitas a variações individuais. 

O contexto escolar tem na Lingüística Textual um campo voltado para propostas 

metodológicas sempre em renovação relativas aos objetivos e estratégias do ensino da leitura. 

A aprendizagem na escola se · concentra fundamentalmente na leitura, encarada não como 

atividade de decifração (grafofônica}, nem como simples "input" visual. Ela vem marcada pelo 

universo cognitivo do leitor que a deve ver pelo seu lado adulto, focalizando o texto em si e 

exercitando sua competência. 

A leitura traz no âmbito da escola "uma interação à distância com um interlocutor não 

imediatamente acessível e que já construiu seu texto sem a intervenção imediata, direta do leitor 

como nos afirma Kleiman (1992}. O princípio fundamental do ensino da leitura se concentra em 

instrumentalizar o leitor a compreender o texto escrito, cabendo ao professor criar 

oportunidades para o desenvolvimento do processo cognitivo a partir da compreensão. Esse 

procedimento apresenta, no campo da compreensão do texto escrito tem dois objetivos: 
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oferecer subsídios aos estudiosos no ato de ler e na formação do leitor, aperfeiçoar a 

capacidade de leitura do leitor. 

A compreensão do texto escrito não está voltada para a execução de um ato cognitivo, 

pois a leitura é um fazer social articulado entre dois sujeitos: autor/leitor que, num processo 

interativo traçam objetivos e necessidades determinadas. Essa interação é de suma importância 

no ato de ler, já que o leitor, apoiado numa base social, procura compreendê-lo. Tarefa, às 

vezes difícil, a compreensão do texto se torna complexa, pois compreender o texto escrito é 

processo que se caracteriza pela utilização do CO!J!Jecimento prévio, isto _é, o leitor utiliza na 

leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo da vida. 

Tal situação nos leva a considerar que no que se refere à leitura, interação à distância, 

via texto, o aluno-leitor lê sem ter idéia de onde quer chegar. Traçar objetivos dá possibilidade à 

compreensão do texto, facilitando a lembrança de detalhes do próprio texto, dependendo do 

objetivo traçado. Dessa forma compreendemos e lembramos seletivamente informações 

importantes ao processo, 

Estudiosos da área de leitura nos afirmam que não podemos registrar a existência de 

um único processo de compreensão do texto escrito, mas vários procedimentos de .. leitura, 

ativos, sempre relacionados aos objetivos do sujeito-leitor. Assim a forma do texto, para 

Kleiman (1992) traça os objetivos de leitura, possibilitando ao sujeito-leitor uma leitura avistada 

rscanning") em que se processa uma apreensão rápida da informação visual, de curto tópico 

do texto, utilizando-se a leitura de algumas linhas ou parágrafos, visando a encontrar frases ou 

palavras-chave; ou, por outro lado a leitura tipo "skimming" (a pré-leitura seletiva), de 

desmatamento, ler seletivamente para a obtenção da tendência geral do texto. 

A leitura com objetivos mais definidos permitirá ao sujeito-leitor um melhor 

desempenho, visto que o estabelecimento de objetivos se constitui num procedimento 
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metacognitivo que controla e regula o próprio conhecimento, uma reflexão que se processa ao 

longo dos anos. 

Dos objetivos formulados, chegamos a outra atividade do leitor: a formulação de 

hipóteses. Para alguns autores, como Goodman, por exemplo, a leitura pode ser encarada como 

um jogo de adivinhações, pois o leitor ativo, engajado no processo elabora hipóteses e as testa 

à medida em que vai lendo o texto. Devemos lembrar também que não encaramos o texto como 

produto acabado, recebido passivamente pelo leitor. Uma atividade importante do leitor além do 

levantamento dos objetivos é a formulação de hipóteses de leitura, estruturando assim o 

conteúdo. 

Autores mais ligados aos estudos lingüísticos-pragmáticos atuais se preocupam, no 

processo de leitura, com a compreensão e não com as intenções do texto, mas com que o autor 

pretende dizer no texto, fazendo com que o leitor busque esse sentido. Essa postura faz com 

que se obedeça ao princípio de cooperação que rege a comunicação humana, longe, porém, da 

competência textual que possibilita ao leitor, a nível pragmático "ler nas entrelinhas do texto" 

(levar a conclusões ou leituras não previstas). 

Quando nossa pretensão se concentra no entendimento da competência de- leitura, 

estamos nos referindo à capacidade de agir lingüisticamente no âmbito de um ato de 

comunicação realizado via texto. A leitura, quando focalizada no plano da competência, não é 

atividade de decifração, mas envolve os níveis lingüístico, lexical e sintagmático, relacionados 

ao texto. Constitui-se geralmente na capacidade de estabelecimento da coerência e da 

delimitação textual com objetivo funcional. 

No momento em que o sujeito-leitor com prática de leitura estabelece uma compreensão 

imediata do texto escrito, uma leitura com compreensão, dizemos que se trata de uma leitura 

madura, direta. Nesse tipo de leitura é importante distinguir uma leitura rápida ou seletiva em 

que o leitor procura um levantamento global não-linear na(s) página(s) impreensa(s), captando 
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elementos que possam permitir a formulação de hipóteses sobre o sentido do texto, apalpando 

o texto para apreender elementos textuais como as articulações lógicas, palavras-chave, 

anafóricos com o intuito de avaliar o próprio sentido do texto (cf. Neis, 1982). Por outro lado, o 

leitor pode processar uma leitura integral, momento em que segue o desenrolar do escrito. 

A competência de leitura ou competência textual (receptiva) é fenômeno de grande 

complexidade, coincidindo com a capacidade de elaborar a compreensão de leitura, isto é, de 

encontrar no texto a informação que se procura ou questiona o próprio texto e apreender o 

maior número possível de significados, processando-se assim uma leitura direta do sentido. 

Essa leitura direta, a que já nos referimos anteriormente, implica na capacidade de 

atribuir sentido de forma imediata e direta às formas gráficas e mais, decifrar, capacitar o leitor 

a escolher seus objetivos e delinear itinerário de sua leitura, possibilitando a reconstrução do 

sentido global do texto. 

A leitura como extração de significado se traduz na retirada de uma informação do texto, 

tratada por Geraldi (1984) como leitura-busca de informações. 

No universo textual, as informações podem ser localizadas em nível superficial ou 
. 

profundo, solicitando do leitor maior/menor habilidade, pois este adentra ao texto diretamente 

ou se utiliza de roteiro previamente elaborado (principalmente por outrem - professor/autor do 

livro didático). 

Quando se focaliza a leitura, contextualizada nas atividades da instituição-escola, ela se 

faz presente em todos os níveis e a leitura-busca de informações pode ser considerada leitura

meio. Dessa forma processos e procedimentos de leitura funcionam como elemento de 

integração entre os diferentes componentes curriculares. 

Agora, refletindo sobre o exercício da competência de leitura, é importante que 

consideremos a distinção entre leitura-meio (leitura extração de significado) e leitura-fim (leitura 
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estudo de texto). Cabe à primeira ser um meio de atingir o objetivo específico de todos os 

componentes curriculares e aquisição/retenção de conteúdos informativos. "A segunda, ligada 

diretamente à atividade de leitura na disciplina de língua portuguesa, faz da leitura um fim em si 

mesma - o objetivo de estudo é a própria língua como meio de comunicação, o espaço na 

escola para o ensino da leitura. 

Devemos levar em conta também que a leitura não pode ser encarada como propriedade 

exclusiva do professor de língua portuguesa e sim de todos os demais, o que nos leva a afirmar 

que todos os professores são professores de leitura. 

A escola, enquanto aparelho encarregado do ensino da leitura, tem delegado ao 

professor de língua portuguesa essa responsabilidade, cabendo-lhe a tarefa de não só ensinar a 

leitura, como também se preocupar com a formação do leitor. Isso porém não pode ser 

encarado como "tarefa exclusiva", visto que aos professores dos demais componentes também 

cabe a tarefa de trabalhar com a leitura e sua compreensão. 

A compreensão da leitura traz pelo exercício constante a formação gradativa do leitor 

maduro, aquele que, a cada nova experiência, descola e altera a significação de tudo o que já 

leu, tornando cada vez mais profunda a sua compreensão textual. O ensino da leitura. com 

compreensão leva ao aprendizado para a vida pelo fato de ser tarefa da escola proporcionar ao 

aluno-leitor a prática de estudar sozinho para argumentar e contra argumentar tanto 

verbalmente quanto por escrito. 

Assim a compreensão da leitura consistirá num produto do diálogo interativo entre o 

leitor e o texto e não somente autor/leitor, compreendendo o outro (autor), mas compreender o 

texto. O diálogo do leitor se processa com o texto da mesma forma que o aprendiz de natação 

com a água e não com o professor que se porta como mediador. Em sala de aula, o papel do 

professor deve ser de incentivador do aluno-leitor no sentido de torná-lo sujeito do ato de ler, 
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utilizando-se de estratégias várias que lhe permitam compreender o texto nas suas diferentes 

modalidades. 

Estudar o texto com vistas à sua compreensão global deve ser o objetivo do ensino da 

leitura num exercício lento e gradativo que implica numa trajetória a ser cumprida pelo leitor no 

decorrer de sua escolaridade, convivendo com muitos textos. 

É importante, pois, ressaltar que o ensino da leitura atenda a esses aspectos que 

envolvem atividades cognitivas do aluno-leitor para que ao ler seja capaz de compreender as 

informações - básicas do texto. Espera-se -oferecer ao leitor um leque alternativo de 

possibilidades para que se efetive o processo de compreensão textual e sua formação de leitor 

maduro. 

Retomando considerações acerca da compreensão da leitura até o presente momento, 

devemos considerar que o objetivo da escola como instituição que veicula o saber não deve se 

concentrar unicamente em "o que ler", mas em "como ler", não apenas nos "conteúdos da 

leitura", mas no "processo de leitura". 

É preocupação dos estudiosos da ciência li-ngüística vinculada aos textos, considerar 

que a "leitura" tem sido associada ao texto literário ou ao ato descomprometido, prazeroso, o 

que acarreta uma visão do ato de ler relacionado à produção literária. A leitura, quando 

estudada na sua essência, não deve se perder no tecnicismo das teorias lingüísticas, mas ser 

ambientada no contexto lingüístico-pedagógico e não à Psicologia ou Pedagogia, contribuindo 

de forma relevante para apontar caminhos no trabalho escolar. 

Os conceitos que envolvem o ato de leitura e de seu ensino concentram-se na interação 

e significação e no processo de leitura (estratégias). 

No que diz respeito à interação e à significação, a leitura tem como característica o 

encontro autor/leitor via texto sob determinadas condições que conduz ao processo de 
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significação. Esses conceitos situam a leitura no jogo entre paráfrase e polissemia como 

observa Orlandi (1987). A paráfrase é a reiteração, o retorno ao mesmo, enquanto a polissemia 

aponta para a ruptura, para a criatividade, que se constitui em fonte de sentido. Tanto uma 

quanto outra regulam-se mutuamente na interação dos interlocutores. 

Orlandi (1987) aponta-nos a existência de dois tipos de leitura: a parafrástica e a 

polissemia. A distinção entre elas não se processa de forma estanque, mas gradual. Quanto 

mais baixo o grau de inferência do leitor, mais próximo está do primeiro tipo de leitura não 

significando que uma seja melhor que a outra já que o nível de inferência associa-se ao tipo de 

texto, às condições de produção e recepção dos interlocutores. 

Para a consecução de um processo de leitura mais significativo, convém que analisemos 

num primeiro momento a leitura parafrástica. Ela encaminha ao reconhecimento dos fatos, 

características, situações expressas no texto, da estrutura textual, construções lingüísticas ... Já 

no plano da leitura pólissêmica, os objetivos devem estar voltados para a intenção do 

enunciador do texto e as possibilidades de geração de efeitos de sentido nos diferentes sujeitos

leitores não se esquecendo também do trabalho de crítica textual do conteúdo expresso. 

Quanto à leituras como processo de estratégias, recorremos aos estudos de Kleiman 

(1993) que preconiza a necessidade de que a aprendizagem se constrói pela interação de 

sujeitos cooperativos com objetivos comuns, resultando na leitura com compreensão. Na 

prática da comunicação interacional, cria-se o contexto, suporte para que, o aluno-leitor 

entenda o que não entendeu, visto que cada sujeito-leitor apresente características próprias 

quanto ao desenvolvimento de habilidades de leitura. Só via processo interativo, ele será capaz 

de reconhecer a importância e relevância da natureza da tarefa que lhe é proposta. 

Ler em sala de aula, para muitos sujeitos-leitores é atividade difietlima e muitas vezes 

sem sentido, decorrendo daí, uma concepção errônea da natureza do texto e da leitura e, por 

conseqüência, da própria linguagem. Resulta desse fato a importância de se instrumentalizar o 
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professor/autor do livro didático para essa realidade, pois muitos ainda encaram o texto como 

um "pretexto" para o ensino da gramática, tomando o texto repositório de informações e 

acelerando a formação do leitor passivo que não é capaz de construir o sentido do texto. 

A visão da leitura que a considera atividade a ser ensinada no contexto escolar não

pretexto para outros encaminhamentos, firma-se em modelos de como se processam as 

informações. Esses padrões tratam dos aspectos cognitivos da leitura ligados à relação sujeito

leitor e o texto enquanto objeto, entre linguagem escrita e compreensão, memória, inferência ... 

No processo interativo da leitura, dois tipos de estratégias são focalizados, seguindo as 

exigências da tarefa e as necessidades do leitor: 

(1) "top-down" que se caracteriza como descendente, não-linear, com uso-intenso e dedutivo 
de informações não-visuais, com direção da macro para a microestrutura, dependente do 
leitor; 

o leitor que privilegia esse tipo de processamento apreende com facilidade as idéias gerais 
e principais do texto com fluência, velocidade, excesso de adivinhações, uso relativamente 
maior de conhecimentos prévios do que os dados do texto; 

é o leitor reconstrutor que se apóia nos conhecimentos prévios e inferências. 

(2) "botton-up" que se caracteriza como ascendente, como uso linear e indutivo de 
informações visuais e lingüísticas com direção da micro para macroestrutura. 

é o leitor que privilegia a construção do significado com base nas informações textuais, 
pouca leitura nas entrelinhas, apreensão de detalhes, ausência de conclusões apressadas -
dependente do texto; 

é o leitor analisador que sintetiza o significado das partes menores para obter o significado 
do todo. 

Kato (1990) nos informa que o leitor proficiente é o que faz uso apropriado dos dois 

processos. 
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Quando encaramos a leitura como ato individual, notamos que marca a construção de 

significado num contexto que é delineado mediante a interação autor e leitor. Kleiman (1993) 

propõe uma questão para reflexão: a leitura será diferente, para cada leitor, dependendo de seus 

interesses e objetivos no momento? 

De um lado, percebemos que tanto o professor quanto autor do livro didático dão como 

"leitura autorizada, correta" a do professor/autor, o que é evidenciado quando o livro didático 

faz a distinção "perguntas de compreensão" (informações que aparecem explicitamente no 

_texto) e "resposta pessoal", momento em que s_~ prevê que _o aluno-leitor se coloq!Je como _ 

sujeito-leitor, emitindo uma opinião, o que de certa forma é também controlado pelo autor do 

livro didático. Por outro lado, o ensino da leitura pode ser entendido como o ensino de 

estratégias de leitura, desenvolvendo habilidades lingüísticas características do bom leitor e 

necessárias para a concretização do ato de leitura. 

Mas o que vem a ser estratégias de leitura? Operações regulares para a aqordagem 

textual, inferidas a partir, da compreensão do texto, do tipo de respostas que o leitor dá às 

questões sobre o texto, dos resumos que faz, das paráfrases e da maneira como ele manipula o 

objeto (sublinhar, passar os olhos, reler...). 

Quando encaramos a leitura como processo são fundamentais os conceitos de 

estratégias cognitivas de leitura e estratégias metacognitivas de leitura (cf. Kalo, 1990). 

Estratégias cognitivas de leitura são as utilizadas de forma intuitiva, automática e 

inconsciente do leitor: princípio de canonicidade ou da ordem natural (sujeito/verbo/objeto; 

oração principal/oração subordinada; animado/inanimado; agente/paciente; caus.a/efeito; 

positivo/negativo); princípio da coerência global (objetivo do enunciador através do texto); 

princípio da coerência local (objetivo do enunciador através de alguma parte do texto); princípio 

da coerência temática (uso recorrente da informação). 
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Estratégias metacognitivas de leitura são as que consistem no estabelecimento de um 

objetivo explícito para a leitura e monitoração da compreensão a partir desse objetivo. Kalo 

(1990) sugere atividades: procurar uma palavra única para preencher todas as lacunas do texto 

e indicar as pistas do texto que possibilitam a identificação dessa palavra; comparar textos, 

indicando partes semelhantes, acrescentando o que falta, eliminando o que sobra; apontar os 

objetivos para a leitura, indicar o tema do texto; examinar a consistência interna do texto; 

levantar hipóteses de leitura ... Nesse procedimento, o leitor será capaz de auto-avaliar a própria 

compreensão e determina um objetivo para a leitura. Ele controla essas operações, sabendo 

quando não está entendendo o texto, relendo-o, procurando e se posicionando para resolver o 

problema. 

No que se refere ao ensino das estratégias metacognitivas, podemos caracterizar o leitor 

experiente com duas características básicas, tornando sua leitura uma atividade consciente, 

reflexiva e intencional. Primeiramente, ele lê, sabendo que está lendo, tendo um objetivo 

delineado e, em segundo plano, compreende o que lê quando recorre a diferentes 

procedimentos para que o texto se torne inteligível. Na definição de objetivos, ele determina 

escolhas pessoais, fazendo predições do conteúdo do texto que lê, predições estas apoiadas no 

conhecimento prévio do assunto (enciclopédico}, no autor, na época da obra (conhe(;;imento 

social, cultural, pragmático}, o gênero (conhecimento textual). 

Nessa postura que encara leitura como processo, é considerável observar que, quando 

professores dos diferentes componentes curriculares, as oportunidades de criar objetivos 

significativos para a leitura de diversos textos se multiplicam, assim como a ampliação e 

diversificação do universo textual do aluno-leitor. 

Em conclusão da abordagem desses aspectos, podemos afirmar que é na interação que 

se dá a compreensão e que o leitor no processamento das estratégias de leitura adquire 

confiança na sua capacidade de leitura. "O ensino da leitura torna-se assim um empreendimento 
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de risco se não estiver fundamentado numa corlcepção teórica firme sob os aspectos cognitivos 

envolvidos na compreensão do texto." (Kleiman. 1993) 

Outro ponto importante a ser analisado neste item refere-se a como a leitura vem sendo 

trabalhada nas escolas públicas. A at!vidade de leitura é passo para que o sujeito-leitor cresça 

cognitiva e criticamente. Como exemplo. podemos citar a abordagem da situação de que o 

aluno não vai bem em matemática porque não compreende o problema e não porque não saiba 

realizar a operação, mas sim porque não compreende o texto. Dessa forma a leitura exerce 

papel relevante no ensino, permitindo não só a aquisição de novos conhecimentos, como 

também o crescimento cognitivo e crítico. O essencial para o autor está em saber como o 

professor/autor encara o ato de ler, ficando claro que devem refletir sobre a natureza e função 

da leitura no contexto escolar. 

Scott {1983) nos afirma que "o leitor competente normalmente não lê literalmente, mas 

sim, busca o significado" {p. 101 ), considerando três fatores principais, no que diz respeito à 

habilidade de ler um texto: o conhecimento prévio que o leitor traz para o texto antes de lê-lo e 

que atua no momento da leitura; o conhecimento do co-texto que se refere à habilidade do leitor 

de perceber ligações internas no texto (a coesão); as habilidades de raciocínio que envolvem o 

fornecimento de informações não dadas, percepção de semelhanças e diferenças. relações de 

causa-efeito. formulação de hipóteses e adivinhações ... 

O aluno-leitor, no processo de leitura. pode não perceber que a leitura tem utilidade 

prática e imediata, instrumento para seu conhecimento. e entendimento do mundo, faltando um 

instrumento básico para a leitura de textos em objetivos definidos. Assim o aluno-leitor deve ser 

conduzido a participar desse ato interativo para que possa recuperar sua própria visão de 

mundo, perceber os diferentes sentidos para uma mesma questão. 

O ensino da leitura no contexto escolar tem importância primeira na formação do leitor 

em nossa sociedade, pois a escola, enquanto instituição socialmente responsável por esse 
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ensino vem se defrontando ultimamente com diferentes formas de aprendizagem que visam em 

última instância a compreensão e interpretação do texto. Daí a necessidade de uma reflexão 

constante da escola como um todo sobre o que é leitura, o que a escola pensa sobre leitura e o 

seu ensino. 

Reafirmamos que o ensino das habilidades de leitura não deve ser responsabilidade 

única e exclusiva dos professores de língua portuguesa. Todos os que exigem leitura devem 

responsabilizar-se pelo processo, nascendo qualquer atividade nesse campo de um trabalho 

conjunto, cooperativo. 

Como aspecto exclusivo desse item que trata da leitura e do leitor nos seus diversos 

enfoques, convém analisarmos mais especificamente que a interação leitor/texto intimamente 

relacionada ao processo de leitura. Abordaremos então os diferentes níveis em que se processa 

a leitura. 

Silva (1979) traça um esquema simplificado do processo de comunicação, 

relacionando-o ao ato de ler. 

Emissor Mensagem Receptor 

t Código i i 
autor i texto leitor 

professor língua 
portuguesa 

No processo de leitura, a comunicação se estabelece a partir da interação leitor-texto, 

em que o leitor interage com idéias codificadas por um autor, ausente no momento da leitura. O 

autor, codificando suas idéias, imprime uma carga semântica (seleção de itens lexicais, 

vocabulário) e uma carga sintática (seleção de estruturas gramaticais) na mensagem-texto. 

Assim podem ser estabelecidos os níveis de decodificação que possibilitarão uma 

seleção de textos, respeitando-se as capacidades do aluno-leitor. 
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(1) nível independente de leitura: ocasião em que o aluno lê sem nenhum tipo de ajuda 
pedagógica, em que é capaz de compreender satisfatoriamente o texto com experiências 
amplas permitindo decifrar a mensagem em sua totalidade; 

cargas semânticas e sintáticas do texto estão à altura dos conhecimentos e habilidades do 
leitor; 

ocorre nesse nível a chamada leitura livre que motiva o leitor a aplicar habilidades de leitura 
anteriormente adquiridas. 

Figura 1: Nível independente de leitura 

TEXTO 

COMPRIEISÃO TOTAL 

Ü = dilHHE tr dl tello 

• = .......... leltar 

LEITOR 

(Silva. E. T. e Maher. J. P. Releitura da leitura. ln: Rezende A. M. de (org.). ln/&/açlo 116ria 11t1t1a Is 
Clln&las da Educação. Petrópolis, Vozes, 1979, p. 75) • 

(2) nível instrucional de leitura: a decodificação textual pelo aluno-leitor se verifica a partir de 
instruções do professor/autor-livro didático; 

compreensão não acontece como no nfvel anterior, mas o aluno-leitor chega a vencer 
dificuldades semânticas e sintáticas do texto; 

é a chamada "leitura-desafio", de aquisição de novos significados; 

a compreensão é parcial, chegando o leitor à decodificação satisfatória do texto; 

o aluno-leitor se utiliza de recursos como o dicionário, enciclopédias, exposição do 
professor, interação em colegas. 
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Figura 2: Nível instrucional de leitura 

TEXTO LEITOR 

COMPREENSÃO PARCIAL 

(Op. cit. p. 76} 

(3) nível de frustração de leitura: as dificuldades do texto-ultrapassam as reais capacidades do 
leitor; 

os conceitos veiculados no texto não encontram respaldo na experiência do leitor que se 
frustra e pára de ler; 

o emaranhado lexical e/ou sintático impossibilita a decodificação do texto. 

Figura 3: Nível de frustração de leitura 

TEXTO LEITOR 

NÃO-COMPREENSÃO 

(Op. cit. p. 76). 

O conhecimento desses níveis de leitura é de importância fundamental à pedagogia da 

leitura. Seu ensino deve sempre partir do nível instrucional, com textos à altura das habilidades 
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do aluno-leitor, evitar o nível de frustração, pois decodificação necessariamente envolve 

compreensão. As atividades efetivamente apreendidas no nível instrucional passam para o 

independente (retenção dessas habilidades será facilitada se orientarmos o aluno-leitor no 

sentido de realizar leituras paralelas de aplicação). 

Esses níveis expostos por Silva (1979) elucidam a adequação texto-leitor e nos levam a 

repensar os aspectos relacionados à formação do leitor crítico, ou seja, aquele que a escola 

deveria devolver à sociedade após vários anos de estudo, apesar das contradições da instituição 

(cf. Faraco, 1989). Entretanto, é sabido que não pod~mos esperar que o aluno analise, sintetize 

ou avalie idéias a partir de textos que lhe são inteligíveis (textos que ultrapassem seu grau de 

competência). 

Cabe à instituição-escola na figura do professor/autor livro didático facilitar a 

aprendizagem das habilidades, a partir de um currículo seqüenciado. 

Mas é relevante ainda que analisemos, no processo de ensino da leitura, os obstáculos a 

que está sujeito o aluno-leitor no que diz respeito à compreensão. Eles se localizam em 

diferentes esferas. 

A leitura é atividade que se desenvolve sobre elementos da língua, constituindo-se numa 

resposta ao sistema lingüístico. A compreensão, final do processo de leitura, é um conjunto de 

procedimentos que opera aspectos específicos da língua e não um conjunto de processos 

mentais independentes. 

Estudos nos mostram que problemas de compreensão em leitura são decorrentes de 

dificuldades do vocabulário usado (dificuldade semântica) e dificuldade da estrutura frasal 

(complexidade sintática ou gramatical). 

Encarado não como uma habilidade ou conjunto delas que se completa após quatro ou 

oito anos de escola, a leitura faz com que o aluno-leitor conviva com as palavras no seu 
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processo de aprendizagem e o capacitam para mover-se do pensamento concreto para o 

abstrato. Não é processo passivo e não pode ser atingida também por um processo passivo. 

Ler é atividade de recepção da linguagem. 

Concluindo, podemos considerar que, em qualquer ambiente cultural, os falantes estão 

em constante interação com interlocutores também conhecidos e usuários da língua. A escola 

como instituição social deve garantir aos cidadãos conhecimentos necessários para que 

aprendam a fazer uso competente da modalidade escrita da língua, capacitando-os a ler todo e 

qualquer tipo de texto. Uma das razões mais fortes para que a escola privilegie a língua escrita 

reside no fato de que todos os conteúdos dos componentes curriculares são apresentados 

através dessa modalidade, isto é, através da língua escrita que se tem acesso ao conhecimento 

já produzido nas diversas áreas do saber. 

A importância do ato de ler consiste num processo muito mais abrangente do que 

decodificar palavras ou expressões linearmente ordenadas em seqüências ou textos. Quando se 

lê um texto, deve-se levar em consideração um conjunto de informações que ajudam o sujeito

leitor a decidir quais os sentidos que devem ser levados em conta e quais os que devem ser 

desconsiderados na compreensão de palavras e expressões presentes no texto. 

Ler adequadamente é o resultado de fatores propriamente lingüísticos e os contextuais 

ou situacionais. O leitor proficiente é capaz de integrar esses dois fatores, na compreensão 

textual. 

É o caso de se verificar se o aluno-leitor lê bem ou não os próprios enunciados de 

questões propostas nos diversos momentos do contexto escolar, objetivo este primordial em 

nosso trabalho. Na elaboração dos enunciados é importante deixarmos bem claro aquilo que 

está sendo solicitado e quais os limites da resposta. Devemos valorizar a leitura dos textos e 
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sua compreensão, pois a boa resposta dependerá essencialmente da leitura efetuada pelo aluno

leitor. 

Ler para satisfazer um propósito definido deve centralizar todo o procedimento no 

campo da leitura. Decorre daí o fato de que pesquisas mais recentes nesse campo têm de fato 

demonstrado que a leitura se constitui numa atividade dinâmica em que o leitor participa 

ativamente do processo de construção do significado do texto. O leitor não assume uma 

postura passiva, absorvendo, sem qualquer questionamento toda informação transmitida pelo 

texto. 

O leitor ativo dialoga com o texto, formula hipótese, faz questionamentos, usa seu 

ceticismo, sua curiosidade intelectual para negociar significados sem ser mero receptor. 
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4. Um recorte na leitura do discurso pedagógico: os enunciados 

de questões analítico expositivas 

4.1. Lendo o texto didático: a legibilidade, elos coesivos e 

coerência 

Neste item, concentraremos nossa atenção na leitura específica do texto informativo 

instrucional-pedagógico - o texto didático - nos procedimentos de leitura dos enunciados 

das questões analítico-expositivas, encontradas nos manuais de estudo dos diferentes 

componentes curriculares do ensino de 2• grau e mesmo dos vestibulares. Por questões 

analítico-expositivas, entendemos aquelas que tradicionalmente são conhecidas no contexto 

escolar como "di$sertativas", "discursivas", ou seja, cujo objetivo reside em verificar a 

habilidade do aluno em selecionar informações sobre o conteúdo aprendido, organizá-las e 

redigi-las de forma clara e coerente na elaboração da resposta. 

É imprescindível, de início, tratarmos dos aspectos que envolvem a leitura do texto 

didático como um todo, elemento orientador e primeiro em termos de sua legibilidade. 

Procuraremos enfocar esse aspecto numa abordagem pragmática, centrada no princípio de que 

ao lermos um texto didático, devemos sempre ter como objetivo diretrizes tais, que nos ....., 

.. possibilitem demarcar o que o locutor (emissor) quer djzer e como a diz, o que quer taze.r 

jjzendo isso e como o faz. 

Uma leitura pragmática do discurso pedagógico (texto didático) terá, dessa forma, por 

objetivo levantar uma dimensão acional e conjugá-la com outras formas de ação que a 

enquadram e com ela complementar a comunicação. Um texto abordado sob o ponto de vista 

da Pragmática é o que não possui significado fora de sua finalidade e deve ser trabalhado com 

vistas a uma intenção que o transcende. 
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Os textos que veiculam informações. eientíficas, na maioria das vezes, apresentam de 

início dificuldades quanto à leitura para os alunos-leitores. Tal fato advém de uma compreensão 

com lacunas decorrente da utilização de uma terminologia, às vezes, um tanto específica não 

com a intenção de dificultar a compreensão, mas, ao contrário, para que a expressão do que se 

tem a dizer seja a mais precisa possível. 

Entretanto, é importante considerarmos também que, além do sujeito-leitor necessitar 

conhecer essas particularidades de terminologia para a consecução do processo de 

compreensão textual, outros fatores concorrem para a efetivação desse procedimento. É o caso 

de se ler o conhecimento não só da organização textual, como também dos elos coesivos, da 

topicalização ... , o que, muitas vezes, traz no seu conjunto uma dificuldade específica encontrada 

pelo sujeito-leitor quando da leitura de determinado texto· de uma disciplina específica, ocasião 

em que essa disciplina faz uso de informações de seu contexto próprio. 

Por texto didático (discurso pedagógico), iQtendemns aquele que ti~ por finalidade a_ 

instrução como já nos referimos anteriormente. Pedagógico, por excelência, sua leitura é a 

~tra de uma especificidade de um componente curricular, apresentando inicialmente 

aspectos vários dentre os quais o jargão próprio do componente em estudo, termos específicos 
• 

para a veiculação mais precisa possível das informações que se pretende transmitir ao sujeito-

leitor por determinado campo do saber. 

Assim o entendimento do texto didático de um componente curricular requer o 

conhecimento do significado exato dos itens lexicais que ele opera, pois, conhecidos esses 

termos específicos, o sujeito-leitor tem a possibilidade de adentrar num universo de conceitos e 

princípios próprios e específicos de uma determinada ciência, teoria ... Trata-se, então, de uma 

prática intertextual que não deixa de lado o conhecimento prévio por parte do aluno-leitor de 

itens lexicais específicos o que dá maior rigor à exposição, evitando-se conotações e 

100 



imprecisões, mas se afastando da linguagem cotidiana, o que, às vezes, compromete a 

compreensão. 

No que diz respeito à definição dos vocábulos empregados, notamos que ela depende 

do nível do público-leitor em termos de conhecimento, visto que, muitas vezes, já domina esse 

aspecto. É o caso de uma questão de Biologia para alunos de 3ª série do 22 grau que não 

comporta a definição de certos termos que os sujeitos-leitores já deveriam ter conhecimento: 

3.1. Leia. 

Em relação à coloração da pelagem do coelho doméstico existem quatro a/elos múltiplos que 
condicionam quatro fenótipos diferentes; por outro lado, em relação aos grupos sangüíneos do 
sistema. ABO, no homem, existem apenas três alelos, que permitem também a ocorrência de 
quatro fenótipos. 

Explique a semelhança de resultados, embora o número dé alelos múltiplos seja diferente em 
cada caso. 

(Gowdak, D. e Mattos, N. S de. Biologia: g11nlllca, evolu;lo, ecologia. São Paulo, FTD, 1990, 

p. 77) 

Notamos que, na questão acima, termos como "alelos múltiplos", "fenótipos", "grupos 

sangüíneos do sistema ABO" já devem ser do domínio de sujeitos-leitores no nível esp~cífico, o 

que facilita a compreensão do texto como um todo, na sua globalidade. Caso contrário a 

compreensão textual está comprometida. 

Outras vezes, encontramos a definição de certos itens já explicitada na própria questão, 

facilitando assim a compreensão, tornando-a mais transparente. É o que ocorre em: 
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28. Herbicida é o nome que se dá ao produto destinado a matar ervas daninhas que atrapalham 
a agricultura. Na lavoura da cana-de-açúcar, por exemplo, um dos herbicidas usados é o ionixil. 

CN 

o-e +o1, -T,:-CH1 11 . .. . 
o 

(Canto, E. L. do e Peruzzo, T. M. Oufmlca: 111 1/lordagem do cotidiano. São Paulo, Moderna, 
1993, p. 127) 

... situação em que o termo "herbicida'.' já vem definido pelos autores no enunciado da 

questão. A questão solicita ao aluno-leitor que, de posse dessa breve informação identifique as 

funções químicas presentes na molécula. 

A mesma situação pode ser observada em: 

11 . O chamado controle biológico consiste no combate às pragas através de seus inimigos 
naturais, predadores ou parasitas. Para controlar uma determinada praga: 

a) O que seria mais eficiente, a introdução de um predador ou a de um parasita? 

b) Justifique sua resposta. 

(UNESP-95 - Biologia - Área de Ciências Biológicas) 

... em que "controle biológico" é definido também no início da questão, possibilitando 

ao aluno-leitor prosseguir sua leitura, pois já tem posse da expressão às vezes, desconhecida. 

O que importa me.smo, além do conhecimento de certos itens lexicais específicos e 

básicos da disciplina, é apanhar as idéias fundamentais do texto no seu todo, visto ser o texto 

didático essencialmente conceituai, ocasião em que os termos significam exatamente aquilo que 
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denotam e servem de suporte para a aquisição do conhecimento textual. Não cabem aqui 

segundos sentidos e aspectos conotativos. 

Quanto aos elos coesivos, eles devem também ser analisados com toda a atenção, pois 

criam o que chamamos de "costura textual", possibilitando expectativa de sentido para que se 

possa entender os textos. Sobre esses elementos, reservaremos um espaço maior adiante, 

momento em que analisaremos sua ocorrência e aplicabilidade no texto didático. 

Não é possível deixarmos também de considerar que, no âmbito escolar, o material que 
- -

chega às mãos dos alunos-leitores com maior e quase exclusiva freqüência se compõe 

essencialmente de textos didáticos, salvo raras execuções, material esse de interesse imediato, 

visando facilitar o desempenho escolar desses leitores específicos. Porém o que se traduz na 

realidade é que os alunos-leitores sentem grande dificuldade em compreender esses textos, 

dependendo quase que exclusivamente de exposições do professor, muitas vezes, também não 

instrumentalizado para manejar com eficiência esses textos. Diante de tal dificuldade, os leitores 

chegam mesmo até a deixar de lado a leitura não compreendida, desconhecendo a utilidade do 

texto didático, fonte de informação útil para a escola e para a vida. 

Devemos reconhecer que o texto didático como lugar de informação se apresenta, na 

maioria das vezes, estranho ao aluno-leitor. Ele sempre viu o texto sendo utilizado como 

pretexto para outros fins (gramática, vocabulário ... )~ Desconhece, então, que cabe a ele, leitor, 

buscar no texto o significado da mensagem, a significação, as intenções daquele que escreveu. 

E o professor seria mediador entre o material didático elaborado pelo autor do livro e ele, 

sujeito-leitor e receptor. O que acontece por seu lado é que o aluno-leitor vê no professor um 

"sujeito autorizado" pela instituição-escola, exercendo o papel de ditador em exercício, 

representando o texto e divulgando a leitura autorizada, legitimada pela instituição. 

Hoje, porém, entendemos a leitura como processo ativo de construção de significado a 

partir da interação leitor/texto/autor. Deixa assim o sujeito-leitor o seu papel de simples 
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decodificador para assumir o de participante. daquele que chega ao texto com conhecimento 

prévio, procurando marcas deixadas pelo autor que possibilitarão a reconstrução de suas 

intenções. 

É preciso considerar que o aluno-leitor comumente se vê diante de um texto didático, 

veículo de informação, que o convida a executar tarefas de extração de informações, 

preenchimento de quadros, tabelas, preenchimento de lacunas, construção de frases com 

dados do texto, perguntas diretas de compreensão ... Tudo isso traz em si um caráter tecnicista, 

abordando o texto como uma verdade dada e o sentido se reduz ao conteúdo informacional. 

Não podemos esquecer que o texto é um processo que não se completa, pois o sentido, 

na situação de leitura específica se concentra sempre numa constituição progressiva, a cada 

nova interação. Entender o texto como lugar de informação é entendê-lo como espaço fechado. 

Lendo e resolvendo exercícios proposto, o aluno-leitor deve chegar a respostas desejadas pelo 

professor/autor do livro didático. Essa situação marca o distanciamento que a escola como 

instituição impõe ao aluno na interação com os objetivos do conhecimento. 

Devemos considerar também que o aluno só aprende a ler, lendo. Para tanto, o texto 

didático deve ser elaborado, levando-se em consideração sua "função alfabetizadora" (ct. Perini, 

1991 ), pois é notório que essa modalidade textual deve apresentar uma dupla função: a de fonte 

de informação técnica e a de se constituir num material para que o aluno-leitor, lendo, aprenda 

a ler. 

Por seu lado, Perini (1991) afirma que é a função da escola como um todo e não 

exclusivamente do professor de Língua Portuguesa a responsabilidade de ensinar, a "leitura 

funcional". Autores de livros didáticos de qualquer disciplina devem estar sensibilizados para a 

função de seus textos no contexto escolar: "a função alfabetizadora". Perini em seus estudos 

sobre a definição lingüística da legibilidade e, posteriormente sobre a leitura funcional e o texto 

didático propõe uma discussão no sentido de aprimorar a qualidade do texto didático, a seu ver, 
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o único material escrito com o qual os estudantes têm a oportunidade de convívio intenso e 

prolongado. 

Continuando, apresenta-nos Perini a realidade de que os textos didáticos deveriam ser 

selecionados conforme a sua dificuldade de leitura, a série a que se destinam, às capacidades 

concretas dos sujeitos-leitores. Quanto à complexidade, a leitura desse tipo de texto está 

intimamente relacionada ao tipo de sujeito-leitor a quem se dirige e depende dos 

conhecimentos que esse aluno-leitor tem à sua disposição. Entram assim em jogo nesse 

processamento de leitura os conhecimentos lingüísticos, o conhecimento prévio a respeito do 

assunto de que trata o texto, o conhecimento geral a respeito do mundo, motivação e interesse 

na leitura. Tomar ciência de como atuam cada um desses elementos é sumamente importante 

para entendermos o processo complexo de compreensão textual, pois a tarefa de ler e 

compreender um texto é um empreendimento em que nos empenhamos inteiros. 

Na verdade, estamos, na maioria das vezes, frente a alunos-leitores pertencentes a 

grupos extremamente heterogêneos e nossa preocupação deve centrar-se em fatores que 

concorram para fazer com que o texto seja mais fácil, legível. Podemos, segundo Perini (1991) 

"manipular certos aspectos do texto, sem alterar sua mensagem básica, de maneira a aumentar 
.. 

seu grau de legibilidade" (p. 83). Não esqueçamos de início que os textos escritos são 

estruturados de forma diferente dos orais, ocorrendo sinalização dos tópicos, paragrafação e o 

conteúdo informativo flui diferentemente na fala e na escrita. Mesmo que encontrem facilidade 

para compreender o discurso oral, o aluno-leitor, deparando com o escrito, principalmente o 

didático com carga informacional relevante, encontra dificuldades. 

A complexidade textual para Perini se firma em três pontos. A do assunto seguida da 

conceptual relativa aos conhecimentos prévios do aluno-leitor: "um texto pode ser 

extremamente difícil para um leitor que não possua os conhecimentos prévios relevantes para 

sua compreensão, sendo ao mesmo tempo fácil para outro leitor que tenha esses 
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conhecimentos." (1991, p. 83) De último Perini destaca a complexidade discursiva ligada à 

organização textual. 

Assim podemos, após observação desses fatores, indicarmos pistas para que o texto 

didático sirva de apoio à prática da leitura funcional. É necessário que seja estabelecida uma 

gradação quanto às dificuldades dos textos didáticos, quando nos programas a considerar a 

série, a faixa etária e o particular de cada aluno-leitor, assim como examinarmos os textos pré

existentes num processo de avaliação, adequando-os aos possíveis leitores no sentido de que 

sejam iniciados ao convívio com o material escrito. 

A prática escolar tem demonstrado, pela complexidade dos textos apresentados aos 

alunos-leitores, que a instituição-escola fracassa no sentido da "alfabetização funcional", leva ao 

aluno-leitor, incapaz de decifrar textos didáticos, à conclusão, após experiências de insucesso, 

de que "não vale a pena tentar ler, não vale a pena ler, não vale a pena recorrer ao material 

escrito para buscar informações necessárias." (p. 84) 

O modo como podemos favorecer a compreensão e facilitarmos o aprendizado da leitura 

funcional se concentra em melhorar o. fator "legibilidade" textual para que de posse de 

estratégias de compreensão, o aluno-leitor possa desenvolver habilidades e familiaridada com o 

texto, tornando-o legível. Torna-se assim o texto didático ponto de apoio relevante para que se 

concretize a leitura funcional e tal situação se efetiva à medida que o aluno-leitor toma contato 

com essa categoria textual, cuja função reside em transmitir informações novas para escolares. 

Daí podemos explicar que o insucesso dos alunos-leitores nas tarefas solicitadas decorre da 

rigidez e inflexibilidade de certos mecanismos de abordagem do discurso pedagógico, visto que 

a ele (aluno-leitor) é imposto um esquema que restringe possibilidades de interação 

autor /texto/leitor. 

A legibilidade se define como a interação entre o leitor e o texto, ou, mais 

especificamente, entre os conhecimentos prévios do leitor e o conteúdo informacional que ele 
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recebe do texto. No ambiente escolar, a função textual compreende a legibilidade, pois o aluno

leitor não lê, mas, simplesmente, limita-se a receber, espera a transmissão de informações de 

um "alguém" qualificado, autorizado que não deixa lugar para equívocos, mas que também não 

encaminha à reflexão. 

Podemos considerar então que a legibilidade de um texto se concretiza na leitura e se 

processa na dificuldade desse texto para um leitor jdeal numa determinada faixa etária com uma 

experiência escolar específica. A legibilidade, efetivada no momento da leitura, confirma a idéia 

de que um texto se torna difícil para um leitor num momento e para outro não, principalmente, 

no que tange o texto didático. 

A legibilidade do texto didático é própria de um ambiente textual em que a informação é 

ponto central, acompanhada, na maioria das vezes, por tarefas não tão legíveis ao aluno-leitor 

que, por sua vez, não consegue compreender o texto. Essa falha se concentra ou no autor que 

não faz previsões aceitáveis ou no aluno-leitor que não possui conhecimentos lingüísticos e 

extralingüísticos necessários para que se efetive o processamento de leitura. É importante 

observarmos que, na escola, uma leitura aceitável se traduz naquela em que o aluno-leitor, 

acreditando na proposta do autor, incorpora conteúdos informativos do texto ao seu 

conhecimento. 

Assim o aluno-leitor se posiciona frente ao texto didático em termos de legibilidade, 

levando em consideração aspectos como 11esse texto é claro e entendi tudo; esse texto é 

obscuro e não entendi nada; esse texto é confuso e entendi um pouco; esse texto é claro, 

mas ... " (Orlandi, 1987, p. 177) Tal postura pode também ser resumida em aspectos contrários: 

"o texto é bem escrito/o texto não é bem escrito", o que ·acarreta compreende-se/não se 

compreende o texto; esta sentença é gramaticaVagramatical, aceitável/não aceitável... 

Ainda é importante ressaltar, quanto ao fator legibilidade, a relação do leitor com o 

universo textual e com o autor, a relação interacional que a leitura envolve, mesmo que o texto 
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didático considere como seu leitor um aluno tipo virtual, mesmo que seja dada importância 

necessária à compreensão: ou o aluno-leitor é portador de condições favoráveis ou ele decora, 

repete, imita. 

No processamento de leitura do texto didático, convém que observemos o que Kleiman 

(1993) nos expõe. Ela afirma que as estratégias cognitivas de leitura se constituem em 

operações para o processamento textual, apoiadas em conhecimentos de normas gramaticais 

(sintáticas e semânticas), de nossa gramática interior ou implícita (que nada tem a ver com a 

gramática escolar) e de nosso conhecimento do vocabulário. Por habilidades lingüísticas, 

entendemos o ensino e manejo de certas capacidades específicas, cujo conjunto compõe nossa 

competência textual, e nossa competência de lidar com textos, habilidades estas que se 

direcionam à realidade de se usar a gramática para estabelecer relações entre as palavras até as 

de utilizar o vocabulário para que se notem estruturas textuais, atitudes e intenções. 

Outra consideração reside na correlação habilidade lingüística/capacidade de leitura, 

configurada no dicionário mental do aluno-leitor, isto é, do número de palavras que conhece, ao 

enriquecimento do vocabulário proveniente de experiências básicas de leitura do texto didático e 

de outros textos e não, simplesmente, na procura desenfreada de palavras no dicionário, hábito 

que a escola desenvolve como automatismo. 

A capacidade de apreender o tema e a estrutura global do texto é ponto também 

correlacionado ao ato de ler o texto didático, pois, estão voltados para inferir o tom, a intenção 

do autor. Essa capacidade de percepção da estrutura textual se faz presente, quando o aluno

leitor é capaz de desvendar as relações entre as diversas partes e segmentos do texto, os seus 

elementos constitutivos para construir um sentido global coerente para esse texto. Fazemos 

assim do texto ponto de partida e ponto de chegada no processo de aprendizado da leitura. 
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Tomemos como ponto de referência desses dados, a título de exemplificação as 

ocorrências abaixo: 

(1) 

25. O "fermento químico· utilizado na confecção de bolos é uma mistura de di-hidrogenofosfato 
de cálcio e bicabornato de sódio sólidos, que sofrem dissociação iônica quando em contato com 
a água utilizada na preparação da massa. O bolo cresce devido a expansão do gás carbônico que 
se origina da reação entre os ãnions resultantes da dissociação dos sais acima referidos, 
juntamente com o íon hirogenofosfato e água. 

Escreva a equação química correspondente ao processo de formação de gás carbônico. 

(UNESP-95 - Química - Prova de Conhecimentos-ES-pecíficos - Área de Ciências Exatas) 

(2) 

12. Logo após 1964, a comunidade teatral conhecera um período de inesperada euforia, 
imaginando que poderia desempenhar uma importante função como centro de oposição ao 
regime. Tiradentes passou a ser um símbolo mal visto pelo governo e uma simples canção 
como Carcará, cantada por Maria Bethãnia com a energia de uma justiceira e implacável ave de 

rapina - 'pega, mata e come' - assumia ares de inflamado hino revolucionário. Mas o que 
1964 permitira, talvez como necessária e, no fundo, inofensiva válvula de escape, 1968 acabara 
por sufocar.· (Décio de Almeida Prado, lfst6ria da Civilizaçlo Brasileira.) 

a) Relacione as duas datas - 1964 e 1968 - aos eventos políticos, cujo impacto sobre a 
cultura é descrito no texto. 

(UNESP-95 - História - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Humanidades) 

A principal característica desses textos didáticos, enunciados de questões dissertativas é 

que apresentam "unidade", isto é, diversas partes se juntam e se articulam formando um todo 

único e coerente, em cada texto, no seu particular, que pode ser identificado em sua totalidade e 

em suas partes. Temos, então, uma primeira particularidade do texto como unidade 

significativa: apresenta inteireza e completude. 
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A leitura de cada um dos textos deve se processar de maneira progressiva apelando para 

os conhecimentos prévios do leitor, articulando-se cada texto num entrelaçamento de 

informações apresentadas uma a uma e apresentando no seu âmbito de abrangência uma 

unidade de significação: cada texto apresenta-nos do começo ao fim um mesmo assunto. 

O processo de produção textual não se resume somente em lançar no papel uma série 

de palavras, de frases sem levar em conta a construção de um todo organizado. É preciso 

obedecer a certas regras e princípios para que o texto seja reconhecido em sua textualidade e o 

aluno-leitor possa compreender a mensagem qu~ o texto veicula. Para a manutenção da 

unidade textual, o autor precisa ter noção clara e um suficiente domínio do assunto e saiba 

desenvolvê-lo com precisão e adequação. 

Todo texto didático precisa apresentar um momento de abertura, uma introdução, 

momento em que o autor procura contextualizar e situar o leitor naquilo que será tratado. É um 

primeiro passo para o estabelecimento da relação autor/aluno-leitor, via texto, um "lugar de 

negociação", ocasião em que o autor propõe o assunto, anuncia ao aluno-leitor do que vai tratar 

e o insere nesse universo. 

O texto (1) aponta ao aluno-leitor de que o texto vai tratar de "fermento-Q1Jímico", 

"confecção de bolo", enquanto o texto (2) já sinaliza para "eventos culturais pós-1964". É o 

momento em que se estabelece a contextualização, em que o referente se explicita. Para isso o 

autor se utiliza de tópicos com carga informacional, elementos que o autor têm em mente e 

sobre os quais quer fazer o aluno-leitor pensar e que, de certa forma, facilitam desde já o 

processo de compreensão, além de criar no leitor uma certa expectativa pelo assunto a ser 

tratado. Essa postura vai permitir a aproximação dos interlocutores. 

No tópico textual - o assunto principal do texto - as frases são tomadas não 

isoladamente, mas inseridas como elementos constitutivos de um texto, vinculado a uma 

situação (contexto), sinalizando para uma compreensão efetiva do sentido global do texto. Esse 
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entendimento não se dá apenas pela decodificação individual de cada um desses elementos, 

fazendo-se necessário que o leitor estabeleça ligações entre elementos explicitamente presentes 

no texto e entre estes e outros elementos não lingüísticos (conhecimento armazenado na 

memória). Assim o aluno-leitor deve integrar, entrelaçar as informações, buscando o sentido 

global do texto, situação esta que lhe possibilitará a compreensão não só do texto como da 

tarefa solicitada pelas questões que lhe forem propostas: no texto (1) a equação química 

referente ao processo de formação do gás carbônico e, no texto (2) uma dupla tarefa: relacionar 

datas e eventos políticos e explicar uma afirmação que se extraiu do texto. 

Faz assim o leitor, tão quanto o autor um trabalho de "tecelão", a partir da observação e 

compreensão da organização textual e de sua significação. 

Os textos indicados acima não apresentam dificuldade em sua leitura, isto é, têm 

legibilidade, facilitando de certa forma sua leitura. Daí ser importante para essa leitura em 

tennos de compreensão a correta identificação do tópico, ou seja, do assunto sobre o qual se 

fala. Entendamos tópico não só relacionado a unidades menores, como também a maiores 

como o parágrafo ou mesmo o texto todo. É o que Halliday chama de "tópico textual" no qual 

as frases "são consideradas não isoladamente, mas como partes de um discurso vinculado a 

uma situação." (Liberato, 1992, p. 6) 

Dessa forma podemos considerar que a presença do tópico condiciona a compreensão 

do texto e a dificuldade em identificá-lo compromete a legibilidade do texto, principalmente, no 

que se refere ao texto didático. Constitui-se assim o tópico no ponto de partida cognitivo, na 

entidade que o locutor (autor) tem na mente e sobre a qual dará alguma coisa (uma 

informação). 

No que se refere às habilidades do aluno-leitor em compreender os aspectos globais do 

texto e, em particular, as do texto didático, devemos também reconhecer e considerar o texto 

como unidade significativa com dupla lateralidade: a coesão {nível microestrutural) e a 
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coerência (nível macroestrutural). Esses mecanismos nos ajudam a perceber a estrutura textual 

e considerar que o texto é ponto de partida e ponto de chegada. 

A abordagem do texto didático não pode ser feita somente levando-se em conta formas 

de sistema abstrato da língua, dos princípios de organização da frase ... , mas também de 

processos cognitivos, semânticos e pragmáticos, as chamadas categorias textuais que marcam 

a textualidade, focalizada aqui nos fatores de coesão e coerência. 

Os mecanismos de coesão e coerência estão intimamente relacionados ao processo de 

produção e compreensão do texto didático. A -coesão possibilita a percepção da coerência na 

compreensão dos textos pois dela decorre. O texto didático pela sua configuração básica texto 

voltado para o ensino - não deve ser uma coleção de fragmentos isolados, mas uma rede de 

relações interpartes que garantem a sua coesão, sua unidadé, um todo organizado e articulado 

em que as partes se relacionam mutuamente. 

A coesão firma-se na estruturação superficial do texto, alicerçada em fatores de ordem 

sintático-semântica, isto é, ela se marca nas condições de encadeamento, "aos modos como os 

componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligadas 

entre si dentro de uma seqüência." (Fávero, 1991, p. 1 O) 

Analisemos aspectos coesivos no texto didático para entendermos melhor a sua 

tessitura e como o mecanismo da coesão contribui para a compreensão no sentido de uma 

leitura efetiva do texto didático. 

A coesão se revela explicitamente no texto através de marcas lingüísticas, índices 

formais na estrutura da seqüência lingüística e superficial do texto, manifestando-se na 

organização seqüencial do texto. Ao longo do texto, ocorrem repetições e retomadas e para 

executar essas operações, a língua dispõe de recursos variados como as pronominalizações, 
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definitivizações, representações textuais dêiticas, substituições lexicais, repetições do mesmo 

item lexical... 

Sabemos que a utilização de um termo torna possível a repetição a certa distância de um 

sintagma, frase ou mesmo uma seqüência formal. O caso mais freqüente se percebe na anáfora, 

quando um termo retoma a uma idéia já anteriormente mencionada ou na catáfora, expressão 

que remete a um referente introduzido posteriormente no texto. Em outra instância, podemos 

encontrar situações no texto em que se omite um item lexical recuperável pelo contexto, ou 

seja, uma substituição por zero (deixa-se de dizer alguma coisa que fica subentendida). 

É o que podemos notar em: 

(1) 

·Num filme de televisão, ladrões tentam recuperar um cofre afundado por eles próprios a uma 
profundidade de 8,0 m em água, cujo índice de refração em relação ao ar é 4/3. Como cobertura 
da operação, ancoram sobre o lugar uma plalaforma circular. Se as dimensões do cofre são 

pequenas em comparação com as da plataforma, calcule o valor mínimo do raio da plataforma 

necessária para que ninguém, de outras emban:ações, possa ver o que está se passando sob a 

superfície.· 

(Bonjomo, R. M. et alii. Flsla /adam111*/: 2' 1ru rol•• lilktl. São Paulo, FTD, 1993, p. 
307 - questão 652) 

* o pronome "eles", pelo processo anafórico, retoma o item "ladrões" ("ladrões tentam 
recuperar um cofre afundado por eles próprios ... "), ocorrendo o mesmo com "as" em "se as 
dimensões do cofre são pequenas em comparação com as da plataforma ... " que retoma 
"dimensões". 

* ocorre elipse em "0 ancoram", identificável pelo contexto "ladrões/eles" 

* ocorre repetição dos itens "plataforma" e "cofre" 

* o processo de definitivização está presente em "um cofre/do cofre", marcando que a 
informação nova é introduzida por expressão indefinida e subseqüentemente referida por 
definidos. 
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(2) 

A doutrina de Gandhi está sintetizada nestas palavras, dirigidas a um inglês: "Para fazer triunfar 
a nossa causa, estamos dispostos a derramar o nosso sangue - não o vosso." 

a) Qual era a causa de Gandhi? 

b) Quais os princípios fundamentais de sua doutrina? 

(Costa, L. C. A e Mello, L. 1. A. Hlst4rla ModB'lll 1 Cont1mporln1a. 21 ed. São Paulo .. Scipione, 
1993, p. 303 - questão 1) 

* temos a presença da catáfora, bastante presentes nos textos didáticos, em "... nestas 
paJavras .... : 'Para fazer triunfar .. .' " , o referente só é identificado mais adiãnte do texto. 

Quando ocorrem catáforas nos textos, há uma possibilidade de dificuldade em integrar 
imediatamente as informações, comprometendo a leitura, uma vez que a compreensão não 
se processa no momento da percepção. A presença da ca~áfora faz com que a compreensão 
imediata seja bloqueada até que apareça o referente no texto. 

* No mesmo exemplo, ocorre "sua doutrina" que, pelo processo anafórico, retoma "a doutrina 
de Gandhi" 

(3) 

04. O Imperador Guilherme li da Alemanha assim se referiu, em 1901, aos sublevados chineses 
massacrados por um exército organizado por várias potências: 

"Tal como os Hunos, há mil anos, sob comando de Átila, ganharam uma reputação que ainda 
hoje vive na história, assim também possa o nome da Alemanha tomar-se de tal modo 
conhecido na China que nenhum chinês jamais ouse novamente olhar com desdém um alemão." 
(KaiserGuilherme li, imperador da Alemanha de 1888a1918.) 

A partir do texto: 

a) Indique o nome da rebelião que se contrapôs à intromissão estrangeira na China em 1990. 

b) Discorra sobre o processo histórico que resultou no estabelecimento de "zonas de influência• 
na China, ao final do século XIX. 

(UNESP-95 - História - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de· Humanidades - p. 3) 
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* 

* 

a ocorrência adverbial do tipo 11assim", atua em 110 Imperador Guilherme li da Alemanha 
assim se referiu ... "; ela aponta cataforicamente para a informação que virá posteriormente. 

Outro exemplo desses mecanismos encontramos em: 

(4) 

18. As drogas aspirina e anfetamina apresentam os seo~ equilíbrios em solução aquosa: 

ASPIR~ 

+OH-

Sabe-se que a absorção de drogas no corpo humano ocorre mais rapidamente na forma 
dissociada. e que os pH do estõmaoo e do írdestil1o são iguais a 2 e 7, respectivamente. 

Em qual õrgão cada uma das drogas seri absorvida mais rapidamente? Justifique a resposta. 

(UNESP-95 - Química - Prova de Conhecimentos Específicos-Área de Ciências Biológicas) 

em "as drogas aspirina e anfetamina apresentam os seguintes equilíbrios em solução 
aquosa: ... ocorre o processo catafórico, pois o referente vem anunciado em seguida pela 
ilustração. 

Dessa forma, os procedimentos anafóricos e catafóricos, assim como a elipse se 

formam no texto para a indicação de elementos dados e novos e são importantes para a 

compreensão do texto, pois os elementos retomados, anunciados e reduzidos dependem de 

outras informações do texto. Se um texto apresenta anáforas, catãforas e elipses facilmente 
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identificáveis ao aluno-leitor, sua leitura prossegue sem problemas, caso contrário a leitura 

pode ser atrasada e até mesmo interrompida, comprometendo a legibilidade textual. 

Na coesão textual, podemos ainda ressaltar os aspectos seqüenciais em que se processa 

a "costura textual", situação em que a junção de elementos ou seqüências se faz ora por 

conectivos ou expressões conectaras, ora por simples justaposições. São os chamados pontos 

de costura através dos quais costuramos, articulamos o texto. Seu uso adequado pelo 

enunciador/autor é indispensável para facilitar o aluno-leitor na recepção e compreensão da 

mensagem, isto é, garantir a legibilidade. O conhecimento do sentido de cada conectivo ou 

elemento conector é indispensável tanto para autor quanto para aluno-leitor. 

Normalmente, o sentido global do texto didático não se apresenta de maneira tão 

transparente (a legibilidade não é transparente), por isso a 'necessidade de se processar uma 

leitura do texto didático de forma a identificar e compreender os diferentes tipos de junção ou 

conexões. Para que o aluno-leitor obtenha o sentido global do texto, se faz necessário que ele 

passe pela significação das partes e dos tipos de conexões existentes. 

É o caso de: 

(1) Nesta questão, é apresentada ao aluno-leitor uma informação mostrando compostos 

orgânicos e sua relação com o cotidiano. Ele terá que identificar as funções químicas presentes 

na molécula: 
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* 

* 

19. O uso descontrolado de mercúrio nos garimpas contamina os ; 
rios próximos. Se ingerido, esse metal pesado não é diretamente ; 
absorvido pelo corpo humano. Porém, sob a ação de ' 
microorganismos, forma-se o seguinte composto, facilmente · 
assimilável pelo nosso organismo, o que torna a poluição por 1 

mercúrio um sério problema. 

CH3-Hg-CH3 

Dimetíl-mercúrio 

(Canto, E. L. do e Peruzzo, T. M. Química: aa abordagem do cotidiano. São Paulo, Moderna, 
1993, p. 125) 

ocorre neste texto, inicialmente uma conexão condicional: "Se ingerido, esse metal pesado 
não é diretamente absorvido pelo corpo humano." - a condição estabelecida pelo autor é a 
de que "se ingerido ... " (o mercúrio), no futuro, o fenômeno previsto: "esse metal pesado 
não é absorvido ... ", realizar-se-á também. 

ocorre no segmento seguinte uma conexão por contrajunção, relacionando conteúdos 
contrastantes: "Porém, sob a ação de microorganismos, forma-se o seguinte composto ... " 

(2) 

Os provérbios têm um valor positivo enquanto expressou a sabedoria popular. Mas, dependendg 
da situação em que são aplicados, adquirem contornos ideológicos. Justifique isso comentando 
os seguintes: 

"Em boca fechada não entra mosca" 

"Feliz é quem só quer o que pode e só fez o que quer" 

"A quem nada deseja nada falta" 

"De grão em grão a galinha enche o papo" 

" Cada um por si, Deus por todos" 

"Cada macaco no seu galho" 

(Aranha, M. L. de A. e Martins, M. H. P. Rlosolando: lntroduçlo' Dlosona. 21 ed. rev. e atual. 
São Paulo, Moderna, 1993, p.40) 
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* 

* 

temos nesta questão a ocorrência de duas conexões: uma temporal, em "Os provérbios 
têm um valor ... enquanto expressam ... " e outra de contrajunção, "Mas, dependendo da 
situação ... " 

(3) 

Um professor preparou 1 O questões das quais 2 são difíceis, 2 são fáceis e as outras 
apresentam um grau médio de dificuldade. Um aluno escolhe 6 dessas questões aleatoriamente 
para fazer uma prova substitutiva. Calcule a probabilidade de que, entre as questões escolhidas 

a) estejam as 2 difíceis 

b) não esteja nenhuma das 2 fáceis 

c) haja 2 de cada nível 

(Bezerra, M. J e Putroki, J. C. Novo Bezerra Matemática: 2• grau. vol. único. São Paulo, 

Scipione, 1994, p. 503) 

temos a ocorrência de uma conexão meio fim ou conexão de mediação: "·:· para fazer uma 
prova substitutiva ... " - a característica especial desse tipo de conexão é que o leitor perceba 
a expressão de "previsão", "intenção", "o objetivo". 

É importante, pois, que o aluno-leitor reconheça e compreenda no texto a conexão 

seqüencial a fim de que o processamento de leitura se organize de forma a possibilitar uma 

visão global do texto na sua progressão e articulação entre os enunciados, relacionando-os. 

Ainda convém ressaltar na leitura do texto didático a coerência textual, fator que 

transforma uma seqüência lingüística em texto. Integrando-se à coesão pela interação do autor, 

tornando o texto um lugar de conexão conceituai cognitiva. Essa conexão depende de fatores 

sócio-culturais diversos porque resulta de processos cognitivos operantes entre os usuários. A 

coerência é profunda, subjacente à superfície textual, concretizando-se num princípio de 

interpretabilidade e compreensão do texto. 
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Ou como, nos afirmam Koch e Travaglia (1990): 

"a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, 
ou seja, ela é o· que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser 
entendida como um princípio de interpretabllidades ligada à inteligibilidade do texto numa 
situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto. 
Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a coerência é global." (p.21) 

Nos exemplos citados anteriormente, notamos, segundo os princípios e considerações 

expostos sobre o mecanismo da coerência que todos os textos apresentam a marca da 

coerência. 

A coesão diz respeito ao uso concreto de conectivos, de recursos formais da linguagem, 

ao passo que a coerência reside no tecido das idéias e segmentos, contribuindo ambas para 

uma efetiva leitura do texto didático. 

Dentro de uma macroestrutura textual, podemos examinar também os tempos verbais e 

as marcas da temporalidade. No que diz respeito aos tempos verbais no processo discursivo, 

Weinrich estabelece que, na situação comunicativa, predominam dois grupos temporais: os 

verbos do mundo comentado e os do mundo narrado. A partir dos tempos verbais que 

emprega, o locutor apresenta o mundo sendo entendido pelo alocutário ou como mundo 

comentado ou como mundo narrado. 

Ao mundo comentado pertencem as situações que consistem em relatos (o comentário, 

a opinião, a argumentação). Comentar é falar comprometidamehte. Já as situações 

comunicativas relacionadas ao mundo narrado estão voltadas para o relato em si, em que o 

locutor assume um papel de narrador convidando o alocutário a converter-se em simples 

ouvintes. O presente se constitui no tempo principal do mundo comentado, designando atitude 

de engajamento, de compromisso. O locutor, empregando os tempos do mundo narrado, leva o 

alocutário a receber a informação como relato, considerando-se que não há vinculação com o 
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tempo passado, pois o mundo narrado é indiferente ao tempo cronológico. Enquanto o presente 

e o futuro do presente são tempos do mundo comentado, o imperfeito, o perfeito simples, o 

mais-que-perfeito e o futuro do pretérito relacionam-se ao mundo narrado. 

Entretanto, encontramos muitas vezes tempos do mundo comentado no mundo narrado 

e vice-versa. Isso vem a constituir o que Weinrich chama de "metáfora temporal" com o 

objetivo de manifestar, no texto, atitudes ilocucionais ou de enunciação. 

No texto didático, além do emprego de formas verbais tanto do mundo narrado como do 

comentado, a modalização textual se marca pela predominância de verbos nb imperativo com o· 

objetivo de levar o aluno-leitor ao cumprimento de uma tarefa, percebido o imperativo como 

mais brusco e impositivo. A modalidade no texto didático se marca pelo autor ao seu 

enunciado. Os tempos verbais mais usados são os do mundo comentado, mas, muitas vezes, 

lança mão dos tempos do mundo narrado, principalmente quando se cita o discurso alheio ou 

quando se refere a fatos com a marca da anterioridade. 

* 

Exemplificando, temos: 

(1) 

a) Quais os princípios de Adam Smith que vão orientar a economia inglesa do século XIX? 

b) Quais as características principais da economia mundial nesse período? 

{Costa, L. C. A e Mello, L. 1. A. História Mod1ma B Cont1mporânsa. 21 ed. rev. at. São Paulo, 
Scipione, 1993, p. 169 - questão 2) 

"vão orientar" (são) marcam a presença do mundo comentado. 
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* 

* 

* 

(2) 

A Revolução Francesa eliminou privilégios do Antigo Regime, difundindo os princípios da 

Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Napoleão Bonaparte adotou medidas que violaram aqueles 

princípios. 

Comente duas dessas medidas. 

notamos o uso de formas verbais do mundo narrado e a presença do imperativo em 

"comente", marcando o tom de cumprir uma tarefa. 

(3) 

"Conceitue e exemplifique doença hereditária." 

(Soares, J. L. Programas de Saúde. São Paulo, Scipione, 1994, p. 21 . questão 9) 

a presença de um "duplo" imperativo em "conceitua", "exemplifique" marca também a 

ordem de cumprimento de uma tarefa, o tom da imposição. 

(4) 

"Na Idade Moderna ocorreu uma série de transformações importantes para a eclosão da 
Revolução Industrial. Cite alguns dos acontecimentos que estabeleceram as bases da 
industrialização clássica." 

(Vesentini, J. W. Sociedade e Espaço. 21 ª ed. São Paulo. Ática, 1992, p. 94. questão 7) 

mais uma vez, verbos do mundo narrado usados no mundo comentado e a presença de um 
imperativo ("cite"), narrando a ordem de executar uma tarefa. 
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A temporalidade é marcada lingüisticamente no texto didático também através de 

advérbios e expressões modalizadoras, processando-se o encadeamento das seqüências frasais 

que compõem a realidade textual. É o que notamos em: 

* 

02. "Neste tempo revoltaram-se os camponeses em Beauvoisin. Entre eles estava um homem 
muito sabedor e bem-falante, de bela figura e forma chamado Guilherme Carlos. Os camponeses 

fizeram-no seu chefe e este lhes dizia que se mantivessem unidos. E quando os camponeses se 
viram em grande número, perseguiram e mataram os homens nobres. Inclusive, muitas 

mulheres e crianças nobres. pelo que Guilherme Carlos lhes disse muitas vezes que se excediam 

demasiadamente; mas nem por isso deixaram de o fazer." (Texto adaptado de Crônica dos 
quatro primeiros Valois (1327-1392) in Antologia de textos históricos medievais.) 

O documento oferece subsídios sobre a Jacquerie, revolta camponesa ocorrida em 1358 na 
França, abalada pela Guerra dos Cem Anos. entremeada de crises e epidemias que se 

propagavam. Com base no texto: 

a) Justifique o caráter antifeudal da Jacquerie. 

b) Cite três grandes calamidades do século XIV. 

(UNESP-95 - História - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Humanidades} 

as expressões "nesse tempo", "e quando os camponeses se viram ... ", "muitas vezes", 
"demasiadamente", "em 1358", "na França" marcam a temporalidade conferindo o aspecto 

de narratividade e contribuindo para contextualizar texto e leitor. 

Por outro lado, é importante que observemos que a formação escolar subordina-se à 

leitura e a instituição-escola projeta seu aprendizado às atividades que a utiliza como 

instrumento ler para aprender, o que se costuma chamar "habilidades de estudo ou leitura" para 

estudo é um ponto relevante de reflexão quando se trata da leitura do texto didático de forma 

eficiente. 

Assim examinaremos a leitura para fins específicos ancorados nas considerações de 

Alliendi e Condemarin (1987). Para esses autores, a leitura eficiente se traduz em manejar 

previamente certas habilidades básicas, organizando e registrando as informações. O reforço 
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dessas habilidades se concretizam à medida em que se aplicarem aos conteúdos específicos de 

cada componente curricular. 

As habilidades básicas de leitura se realizam, partindo-se de uma visão preliminar 

("prewiewing"), ocasião em que o aluno-leitor dá uma olhada, mais ou menos superficial no 

material de leitura para tomar decisões sobre ela É o momento em que se determina se o 

conteúdo do texto é o que se procura, como está organizada a informação. Essa prática vai 

possibilitar a leitura de títulos, subtítulos, colocação introdutória, material ilustrativo, referências 

bibliográficas. É a parte de entrada para o texto. 

Num segundo momento, o aluno-leitor é convidado a fazer uma leitura seletiva 

espontânea ("skimming"), uma ampliação da preliminar, isto é, através dela, não só se encontra 

o conteúdo principal, mas também os detalhes (elementos secundários) que justificou sua 

importância. Essa prática favorece a flexibilidade na leitura, possibilita ler com mais velocidade 

um material já conhecido. Assim um terceiro momento, o "scanning", leitura seletiva 

indajetória, o aluno-leitor encontra uma informação específica, capacitando-o a manejar com 

flexibilidade o conteúdo informacional. 

As três técnicas ajustam o aluno-leitor a desenvolver a flexibilidade na leitura, de acordo 

com uma finalidade específica. Ele tem assim que aprender o manejo e familiaridade com o 

texto didático. Já que estudar implica habilidades diferentes daquelas próprias da leitura de 

contos, poemas ... 

Nos exemplos seguintes, encontramos situações diversas de leitura do texto didático: 

(1) 

23. Um medidor de corrente comporta-se. quando colocado num circuito elétrico, como um 
resistor. A resistência desse resistor. denominada resistência interna do aparelho, pode, muitas 
vezes, ser determinada diretamente a partir de dados (especificações) impressos no aparelho. 
Suponha, por exemplo. que num medidor comum de corrente. com ponteiro e escala graduada. 
constem as seguintes especificações: 
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* corrente de fundo de escala, isto é, corrente niáxima que pode ser medida: 1,0x10"3 A (1,0 

mA) e 

*tensão a que deve ser submetido o aparelho, ,para que indique a corrente de fundo de escala: 

1,0x10"1 V (100 mV). 

a) Qual o valor da resistência interna deste aparelho? 

b) Como, pela Lei de Ohm, a corrente no medidor é proporcional à tensão nele aplicada, este 

aparelho pode ser usado, também, como medidor de tensão, com fundo de escala 100 mV. 
Visando medir tensões maiores, associou-se-lhe um resistor de 9900 ohms, como mostra a 
figura. 

medidor 

e 
1 

'( V ). 

Assim, quando a chave C está fechada, é possível medir tensões V até 100 mV, o que 
corresponde à corrente máxima de 1,0 mA pelo medidor, conforme consta das especificações. 

Determine a nova tensão máxima que se poderá medir, quando a chave C estiver aberta. 

(UNESP-95 - Física Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Ciências Exatas) 

(2) 

01. "O escravo torna possível o jogo social, não porque garanta a totalidade do trabalho material 
(isso jamais será verdade), mas porque seu estatuto de anticidadão, de estrangeiro absoluto, 
permite que o estatuto do cidadão se desenvolva; porque o comércio de escravos e o comércio 
simplesmente, a economia monetária, permitem que um número bem excepcional de atenienses 
sejam cidadãos." (Pierre Vidal-Naquet, Trabalho e escravidão na Grécia Antiga.) 

Esse desenvolvimento paralelo da escravidão e da cidadania obrigou os atenienses a realizarem 
sucessivas ref armas políticas. 

Discorra sobre o papel de Clístenes nesse processo. 

(UNESP-95 - História Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 
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(3) 

16. A energia é um dos recursos essenciais para a humanidade. Porém, os padrões mundiais no 
uso deste recurso são marcados por profundos contrastes e desigualdades. 

Analise o gráfico e: 
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a) Determine, por ordem de importância, as·fontes de energia utilizadas nos conjuntos de países 
assinalados. 

b) Considerando que os Estados Unidos e Canadá juntos tinham naquele ano uma população de 
270 milhões de habitantes e que os 22 países membros da OECO totalizavam 526 milhões de 

habitantes, que relação pode ser estabelecida entre o consumo total de energia e a população 
beneficiada? 

(UNESP-95 - Geografia Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

Nos exemplos, notamos que o aluno-leitor precisa inicialmente fazer uma leitura de 

conhecimento, preliminar, a fim de se inteirar de cada situação em particular. O texto (2) 

apresenta uma maior complexidade devido ao grande conteúdo informacional. Cabe ao aluno

leitor processar cada etapa da leitura com muita atenção, contextualizando, aplicando sua 

habilidade para a leitura do co-texto e do paratexto a fim de adentrar a organização textual então 

realizar a tarefa solicitada. 
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Note-se que cada texto apresenta informações introdutórias e dados para análise. Só 

então é que se propõe a tarefa. Uma leitura preliminar, seguida de uma leitura seletiva 

espontânea e indojatória darão condições ao leitor para o desempenho efetivo daquilo que lhe é 

proposto. 

Concluindo essas considerações sobre a leitura do texto didático nas · mas múltiplas 

dimensões pragmáticas, observemos que uma aquisição de leitura funcional dessa modalidade 

textual é tarefa primordial da escola, um pré-requisito para o sucesso escolar em todas as 

dimensões. A tarefa de alfabetizar funcionalmente o aluno-leitor como preconiza Perini (1991) 

não é responsabilidade única do docente de língua portuguesa, mas da escola como um todo. O 

livro didático é apoio na aquisição da leitura funcional e deve ser planejado em função dessa 

atividade. 

Depois de 8 ou mais anos de escolarização, o aluno deveria deixar a escola como um 

leitor dotado (habilitado funcionalmente), como leitor crítico. Um sujeito capaz de alcançar além 

do texto. Daí, entendermos que a função do texto didático seja hoje uma sucessão de exercícios 

que conduzem o aluno para a assimilação ("memorização") de um conteúdo acadêmico 

determinado. 

Saberá o aluno estudar sem que compreenda o que lê? Saberá se conduzir diante de 

questões propostas? É fundamental que se ensine o aluno a estudar, a ler com eficiência para 

aumentar sua capacidade de leitura. 
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4.2. Leruto os enunciados de questões analítico-expositivas: os 

itens lexicais importantes e específicos (palavras operatórias) 

Já abordamos em outros momentos que a leitura se configura como um processo, cuja 

condição primeira reside na própria prática do ato da ler. E quando se trata da leitura de 

enunciados de questões analítico-expositivas, a leitura clara e correta desses enunciados se 

constitui no passo inicial para respondê-las. Compreender os enunciados significa conhecer, ter 

familiaridade com uma determinada linguagem, aquela através da qual os textos nos são 

apresentados e propostos para fazermos a nossa compreensão. Dessa forma todo o processo 

de conhecimento e análise desses enunciados decorre de uma leitura clara e correta. 

Como todo componente curricular tem sua individualidade, é fundamental que 

reconheçamos a estrutura de raciocínio de cada disciplina, visto que, muitas vezes, as questêies 

propostas pelos manuais didáticos, pelas comissões de vestibular são mais dependentes da 

leitura e compreensão do texto do que propriamente dos conhecimentos prévios da matéria, 

embora eles sejam evidentemente necessários. 

Basta para isso que examinemos todos os exemplos citados até o mome~to para 

constatarmos essa realidade: a leitura e compreensão são elementos básicos para a realização 

de qualquer proposta ao aluno-leitor. Cada questão envolve antes um ato de leitura e efetiva 

compreensão do texto do que qualquer outro procedimento. 

Se o texto se constitui numa combinação de frases que se sucedem e se organizam 

como um todo e mantêm entre si uma rede de relações, é importante considerarmos que para 

compreender a significação global de um texto é necessário: 

(1) ao nível da frase, compreender o significado das palavras que a compõem, lembrando que 
o essencial não é o sentido genérico da palavra, mas a significação específica que ela 
assume dentro do contexto; compreender a articulação das palavras na frase, ou seja, a 
estrutura sintática da frase; 
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(2) ao nível do texto, captar a progressão em que as frases se sucedem, visto que há entre elas 
uma relação de anterioridade e posterioridade que interfere no significado global; captar o 
tipo de relação que as frases mantêm entre si (causalidade, conclusão, complementação ... ); 
valorizar palavras indicadoras de relação (conectivos e expressões conectaras), indicativos 
de tempo e espaço (aqui, agora, isso, aquilo, até aqui). 

Normalmente, as questões analítico-expositivas (as "dissertativas", como são 

chamadas) apresentam-se aos alunos-leitores por ocasião de avaliações e, poucas vezes, como 

exercício de treinamento de leitura e compreensão com finalidade específica de "estudo". 

Perguntamos: em situações de avaliação, a proposição de tais questões pode se constituir num 

instrumento capaz de fornecer subsídios ao professor para que ele entenda como está se 

processando a organização do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento do aluno? 

Sabemos que a "prova" é vista pelos alunos-leitores como cobrança, ocasião em que o 

professor, "dono do conteúdo" dado, vai verificar o que o aluno aprendeu. Os exercícios 

apresentados, as questões propostas pelos livros didáticos e, muitas vezes, utilizadas em 

situações de avaliação assemelham-se a longos questionários, exigindo sempre respostas que 

evidenciam a simplista ação de memorizar fatos, idéias, datas ou fórmulas. Estudar se resume 

para muitos alunos em "decorar" respostas de questionários e os alunos passam a· viver o 

cotidiano escolar em função da "prova", único recurso que a escola tem para estimular 

(obrigar) os alunos a estudar. 

"Avaliar", para o professor, fica reduzido a dar provas, enquanto que, para o aluno, 

"estudar" significa decorar para as provas. O binômio nota/prova, prova/nota concebe a 

avaliação como instrumento disciplinador, traduzindo-se num modelo social conservador, 

autoritário e paternalista. Assim o professor transfere o conteúdo "que sabe" ao aluno que o 

recebe pronto. 
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Nessa postura, o pensar crítico, o saber reflexivo e, principalmente, o ato de 

compreensão de leitura são sumariamente anulados, muitas vezes, até submetidos a respostas 

objetivas dos testes de múltipla escolha. Tão freqüentes durante o sistema educacional dos 

anos 70. 

À leitura, é atribuído um valor quase nulo, a que se traduz na não-valorização de suas 

habilidades e aplicação em situações que não levem o aluno à memorização, o mesmo 

ocorrendo em qualquer processo de reflexão, delegados a um plano suplementar. 

É de máxima urgência que a escola, como instituição, faça uma reflexão sobre o seu 

cotidiano juntamente com professores e alunos, tomando por base a sua relação não só com o 

conhecimento científico, mas em primeiro e primordial plano com a leitura e suas habilidades 

visando a uma compreensão efetiva dos textos das questões analítico-expositivas. 

Cabe à instituição-escola, reconhecer-se não como lugar de transmissão de conteúdos 

prontos, acabados, inquestionáveis, mas lugar onde se constrói e se sistematiza o 

conhecimento. Ainda mais se a aprendizagem é um momento de memorização de conteúdos 

dados, fragmentados e não contextualizados ou se é o momento de desenvolver um projeto que 

tenha a leitura como base de compreensão e questionamento da realidade, estimulando o 

pensamento reflexivo e crítico. 

Passa-se dessa forma a valorizar e instrumentalizar professor e aluno como leitores que 

organizam e reorganizam o conhecimento como visão nova, pois não vê necessário mais que o 

aluno-leitor saiba conteúdos e os memorize mecanicamente. É o momento do aluno-leitor se 

transformar em um aluno que compreende o que lê e esteja pronto para articular e expressar 

seu ponto de vista. 
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Ronca (1993) nos afirma que "o aluno que mecanicamente domine conteúdos equivale 

comparativamente a um jogador de futebol que entra em campo muito bem uniformizado para 

jogar mas, indeciso e inseguro, não sabe o que fazer com a bola." (p. 25) 

Em nossa realidade escolar, estuda-se mal, pouco e errado. Estudar se traduz numa 

tarefa "operacional", isto é, organizar e sistematizar a leitura com finalidade específica, partindo 

sempre de operações tais como: analisar, classmcar, comparar, conceituar, criticar, deduzir, 

generalizar, levantar hipóteses, imaginar, julgar, localizar no tempo e no espaço, resumir, seria 

solucionar problemas, não formadas como simples ações. 

A partir dessas considerações, Ronca (1993) fala-nos da "prova operatória" como uma 

realidade, um espaço de aprendizagem, um momento de estudo. 

O aluno leitor no momento em que lê as questões está diante de uma relação pessoal e 

até interpessoal, situação em que vai percebendo a realidade em foco como se estivesse numa 

conversa. Rompe-se assim o clássico "modelo" de perguntas e respostas que estabelece o 

certo e o errado, o verdadeiro e o falso. 

O texto apresentado na questão tem a função de contextualizar e a questão não é mais 

apresentada isoladamente, fragmentada, mas sim articulada a toda uma situação o que deixa de 

lado e não dá margem à memorização. A relação que se estabelece não é mais leitor/pergunta, 

mas leitor contexto. Há de se ler um texto que exibe e expõe um contexto e sobre ele pede-se 

uma reflexão, ler torna-se assim exercício obrigatório. É o que podemos notar em: 

15. As florestas tropicais úmidas cobrem apenas 7% da superfície dos continentes e contêm, no 

mínimo, 213 de todas as espécies de plantas e animais. Sua importância para as populações e 

para o equilíbrio biológico mundial é indiscutível. 

a) Cite duas causas do desmatamento nas áreas tropicais. 

b) Explique duas graves conseqüências deste processo. 

(UNESP-95 - Geografia - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Humanidades) 
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É importante que, em situações de avaliação, o aluno-leitor seja orientado passo a 

passo, ficando bem claros os objetivos das questões e o manejo de habilidades específicas, 

voltando-se para a reflexão. 

No que diz respeito aos tipos de questões encontradas em manuais didáticos e as 

propostas por comissões de organização de vestibulares, encontramos desde aquelas mais 

simples, menos complexas, com respostas imediatas (às vezes, baseadas na memorização) 

como: 

(1) "Por que razão Mendel escolheu a ervilha para suas pesquisas?" 

(2) "O que é um ecossistema?" 

(3) "Quais são as conseqüências da independência dos EUA para a história contemporânea? 

(4) "Como se lê o símbolo _!_ ?" 
X 

(5) "Qual é a fórmula molecular do benzeno?" 

... até questões que apresentam maior complexidade, amplo alcance, exigindo respostas 

mais bem elaboradas porque são estruturadas a partir de situações problema que o alu~o-leitor 

deve analisar. Na maioria das vezes, essa segunda ocorrência traz um texto introdutório 

contextualizador do problema, seguido da proposição de uma tarefa a partir de itens lexicais 

específicos (palavras operatórias) do tipo: analise, justifique, comente, explique, calcule, 

determine ... como: 

(1) 

170. Um automóvel executa em dois minutos uma volta completa em pista circular, mantendo 
constante a indicação do velocímetro. Num dos pontos da trajetória, a aceleração vetorial do 
automóvel tem módulo igual a 4m/s2

. Determine o raio da pista. Adote n = 3,14. = 1460,5m. 

(Bonjorno, R. M et alii. Ffsica fundamental. - 2• grau - volume único. São Paulo, FTD, 1993, 

p. 79) 
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(2) 

3.2. Leia. 

Um indivíduo cujo pai era do grupo AB, assim como seus avós maternos, foi acusado por uma 
jovem, filha de um casal do grupo B, de ser pai de uma criança do grupo O. 

Responda. 

a) Quais os possíveis genótipos de todos os indivíduos? 

b) O rapaz acusado poderia ser o pai da criança? 

(Gowdak. D. e Simões, N. S. de Biologia: genética, evolução, ecologia. São Paulo, FTD, 

1990, p. 77) 

(3) 

03. Durante a revolução Francesa, na Fase da Convenção Nacional, destacou-se, como líder 
revolucionário, Robespierre. Este assumiu a defesa do ideal democrático e se manifestou nestes 

termos: 

"Nos Estados aristocráticos a palavra pátria tem sentido unicamente para as famílias 
aristocráticas, isto é, para os que se apoderaram da soberania. Somente na democracia o Estado 
é realmente a pátria de todos os indivíduos que o compõem e pode contar com um número de 
defensores, preocupados pela sua causa, tão grande quanto o número de seus cidadãos." 

Apoiando-se no texto e aplicando seus conhecimentos: 

a) Dê o nome do agrupamento político que Robespierre liderou nos momentos decisivos da 

Revolução. 

b) Copie o trecho do documento acima que melhor corresponde à teoria da vontade geral e 

indique o nome do filósofo mentor desta teoria. 

(UNESP-95 - História - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

Como percebemos nos exemplos acima, é essencial que as questões sejam redigidas de 

forma clara e simples sem possibilidades de apresentarem confusão quanto à compreensão, 

pois auxiliam o aluno-leitor no seu processo de aprendizagem das habilidades de leitura. Em 
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algumas questões, se faz necessário traduzir todo o tipo de informação complementar que 

venha ajudar o aluno-leitor na elaboração da resposta. É o que ocorre nos exemplos 2 e 3 

acima. 

Notamos então que, muitas vezes os alunos se deparam com questões diretas, "secas" 

e "duras" , incitando a memorização e, em outros momentos, sente-se convidado a pensar, 

situação em que ler se torna um exercício atraente. 

Ronca (1993) também nos lembra que ler em busca de compreensão é ponto principal e 

se reforça pelo simples uso de textos introdutórios e palavras operatórias (itens lexicais 

específicos que acionam operações de pensamento). Essas palavras constituem o caminho que 

o pensamento deve seguir e a simples troca de palavra operatória, muda por completo o 

caminho do pensamento. Alguns itens se assemelham como analise ou somente, justifique ou 

explique. 

A partir de uma leitura efetiva da questão analítico-expositiva, o aluno-leitor é levado a 

escrever, conseqüência quase que obrigatória, revigorando a importância do léxico, 

denominando a palavra e incentivando a leitura. 

Lendo enunciados de questões, os alunos se defrontam, como vimos, com itens lexicais 

que traduzem as operações de pensamento que devem ser executadas. São esses itens os 

constituintes imediatos das palavras operatórias que orientam o aluno-leitor na habilidade que 

se quer observar na sua resposta à questão. Podemos dizer mais estritamente, que se tratam de 

palavras-chave que fornecem ao aluno as instruções que ele deve seguir: enumere, ilustre. 

classifique, resuma .... Por outro lado, não podemos esquecer que, às vezes, essa orientação 

chega a dificultar a compreensão do leitor, não conhecedor da dimensão semântica desses 

operadores, o que leva a respostas não condizentes com o solicitado. 
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Apresentamos, a seguir, algumas palavras-chave (itens lexicais específicos, palavras 

operatórias) que fornecem instruções indispensáveis para responder a questões analítico-

expositivas, acompanhadas de um breve resumo do que cada uma manda executar. 

Analise: significa decompor os sistemas em elementos constitutivos, dividindo o todo em 
partes para conhecê-lo melhor. Constitui-se numa operação mental muito útil para que se 

entendam as definições. Um dos recursos interessantes para a análise é o levantamento das 
propriedades e a melhor maneira de elaborar uma análise reside em questionamentos: por 
quê? que elementos compõem o fato? como? para quê? onde? quando? é um processo em 
que se parte do complexo para o simples. 

Avalie: apresente os aspectos positivos e negativos do tema. 

Classifique: ordene classes por ordem de generalização crescente ou decrescente. Distinga 
gêneros e espécies. Reúna em grupos 

Compare: procure semelhanças ou diferenças entre os itens mencionados. Descubra as 

relações de semelhança e/ou diferenças entre determinadas épocas, processos, 
argumentações ... Procurar pontos de acordo ou discordância, de semelhança ou diferença. 

Conceitue ou Defina: dê uma explicação de um fato ou processo. Diga o que se "entende 
por", qual o sentido ... Extrair elementos essenciais visando à explicação de modo lógico. 

Comente: opine sobre elementos do texto. Relacione conteúdos de um texto com uma 
determinada realidade de maneira opinativa ou apresente sua opinião sobre a realidade a que 

se refere. 

Critique: faça o seu julgamento sobre o item em questão. 

Descreva: mencione as principais características de uma situação ou processo ou conte 
aspectos essenciais dos fatos ... 

Deduza: demonstre, enumere minuciosamente e compreenda relações conclua, tire como 

conseqüência. 

Determine: indique com precisão, defina ... calcule. 

Discuta: analise, dê as razões pró ou contra. 

Enumere: dê uma lista de itens mencionados. 

Esquematize: organize a resposta em pontos principais e secundários, não havendo 
necessidade que a resposta venha em forma de esquema. 
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Explique: dê as razões, apresente as causas, torne claro e exponha os motivos. 

Ilustre: use exemplos, ou então, onde for possível, faça um diagrama. 

Interprete: traduza, resolva ou comente um assunto dando sua opinião a respeito. Reproduza 
o conteúdo de trechos ou conjunto do texto, de maneira resumida, parafraseando 
(traduzindo as idéias com as próprias palavras). 

Interpretar se parece com comentar: em ambos os casos é necessário discutir o que foi lido 
a partir de um determinado contexto. Quando se comenta, entretanto, opina-se a respeito do 
lido, fazem-se considerações pessoais, enquanto, quando se interpreta, procura-se 
reproduzir o conteúdo do texto, entendê-lo. 

Justifique: dê as razões para as conclusões-ou para as afirmações feitas na ·questão. 

Localize no tempo e no espaço: siga trajetos no tempo e no espaço, situando fenômenos e 
eventos. 

Prove: forneça dados comprobatórios, justifique, esclareça, fundamento, defenda ponto de 
vista. 

Relacione: mostre a ligação entre os fatos mencionados na questão, mostrando como um 

procedimento influência outro. 

Represente: interprete ou exprima relações graficamente, com diagramas, aproximando 
idéias de objetos concretos. 

Reúna: componha conjuntos ou sistemas a partir de elementos. Decomponha o conjunto em 
elementos distintos e recomponha-os à sua maneira. Associe informações relatiVas aos 
diversos aspectos em que o tema pode ser analisado. 

Resuma: faça um sumário, uma síntese geralmente sem comentários, identificando idéias 
centrais e secundárias de um texto. Apresente a síntese, correspondente à compreensão do 
que foi lido. 

Sintetizar: reduza a elementos fundamentais e essenciais. 

Reescreva: reproduza com suas próprias palavras. 

Transcreva: retire do texto com as palavras do próprio texto pelo processo citatório. 
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As palavras-chave constantes da relação indicada se concretizam nas questões analítico-

expositivas de diferentes maneiras, referenciadas lingüisticamente por itens lexicais diversos. 

Notamos assim que determinados itens ocorrem com mais freqüência em um determinado 

componente curricular do que em outro e alguns são específicos de certa área do 

conhecimento. 

A habilidade na leitura dessas questões exige do leitor uma vivência cada vez maior de 

experiências e convivências com a compreensão do conteúdo semântico de cada palavra 

operatória para que a informação seja manejada com mais flexibilidade, visto que nos manuais 

didáticos e nas avaliações se faz necessário um processamento de leitura que leve à 

compreensão no seu todo. 

A seguir, a título de exemplificação, indicaremos as principais ocorrências desses itens 

lexicais nas suas diversas configurações, tal como se apresentam em questões analítico-

expositivas nos diferentes componentes curriculares do ensino de 22 grau. 

(A) Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Os exemplos foram extraídos de: 

(1) Faraco, C. E. e Moura, F. M. Língua e literatura - 29 grau: vol. 3. 9ª ed. São Paulo, Ática, 

1990 e 

(2) Nicola, J. de. Língua, Literatura e Redação. ed. rev. e ampl. São Paulo, Scipione, 1993. 

(1) 

"Triste Fim de Policarpo Quaresma é "a história do patriota ingênuo vivendo numa sociedade 
incaracterística, um homem que acredita num Brasil formado à sua imagem e semelhança e 
deseja salvar o País da garra dos políticos corruptos, mas que provoca risos" (Francisco de 

Assis Borba). 
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Quais dos traços acima mencionados permitem classificar a personagem Policarpo Quaresma 
como herói "Quixotesco"?" 

((1)-p.18) 

(2) 

"Os prosadores do Pré-Modernismo diminuíram a distância entre realidade e ficção, 
incorporando à literatura fatos e personagens de sua época. Cite dois exemplos que justifiquem 

esta afirmativa." 

((1) p. 37) 

(3) 

"Caracterize, abreviadamente, as novidades da segunda fase modernista, em relação à primeira 
fase: 

a) na prosa; 

b) na poesia. 

( (1) - p. 140) 

(4) 

"Pouca importância no enredo, análise do mundo interior dos personagens, narrativa mais 
psicológica que cronológica são características que aparecem numa das tendências importantes 
do romance e do conto da terceira fase modernista. Jdentifíque o nome dessa tendência e seu 
autor mais importante". 

((1) - p. 239) 
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(5) 

"Leia o texto e responda 

O capoeira 

- Oué apanhá, sordado? 

- O quê? 

- Qué apanhá? 

Pernas e cabeças na calçada (Oswald de Andrade) 

a) Comente o nível de linguagem utilizado pelo poeta. 

b) Que figura de estilo, no último verso, conota a briga?" 

((1). p. 125) 

(6) 

ufaça uma revisão dos três tipos de oração subordinada (substantiva, adjetiva, adverbial) e 
classifique as orações em destaque nos períodos que seguem: 

(Seguem vários períodos extraídos de periódicos) 

((1) p. 193) 

(7) 

UEntregou a carta empausada" 

Analise todos os termos da oração acima" 

((2) - p. 30) 

(8) 

UExplique a concordância da forma verbal faz na oração 

u Já faz tempo" 

((2) p. 129) 
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(9) 

"Apanhou o envelope" 

a) Aponte o sujeito e o predicado. Classifique-os. 

b) Qual a função sintática de o envelope. Analise a função de cada palavra. 

((2). p. 30) 

(10) 

"Destaque duas características defendidas por mais de uma corrente de vanguarda (cite as 
características e identifique os movimentos corresp9ndentes). 

((2) p. 53) 

(B) História 

Os exemplos foram extraídos de Costa, L. C. A e Mello, L. J. A. História Moderna e 

Contemporânea. 2ª ed. rev. at. São Paulo, Scipione, 1993) 

(1) 

"6. Identifique as legendas do mapa abaixo que indicam os países aliados da Alemanha, os 
adversários e os países neutros. 

OCfANO 
AnANrlCO 

(p. 367) 
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(2) 

"Situe o Renascimento no contexto econômico, político e social de sua época." 

(p. 42) 

(3) 

"O Renascimento marcou o fim a Idade Moderna. Indique e comente duas características 

fundamentais do Renascimento." 

(p. 42) 

(4) 

"O libertador Simon Bolívar afirmou que 'a filosofia do século, a política-inglesa, a ambição da 
França e a estupidez da Espanha influíram bastante na América.' Justifique esta afirmativa." 

(p. 146) 

(5) 

"Por que se convencionou dividir o processo de industrialização em duas fases, a Primeira e a 
Segunda Revolução Industrial?" 

(p. 159) 

(6) 

.. 
·Explique de que maneira as alterações políticas e sócio-econômicas verificadas na década de 
1930 interferiram na desestabilização dos blocos geopolíticos existentes até então.· 

(p. 304) 

(7) 

•0etina sinteticamente o que entende por macarthismo." 

(p. 329) 
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(C) Geografia 

Os exemplos foram extraídos de: 

(1) Vesentini, J. W. Sociedade e Espaço. 9ª ed. São Paulo, Ática, 1992 

(2) Vesentini, J. W. Sociedade e Espaço - caderno de atividades - 9ª ed. São Paulo, Ática, 

1993. 

(3) Vesentini, J. W. Brasil. Sociedade e Espaço: Geografia do Brasil. Bª ed. São Paulo, Ática, 

1994. 

(4) Vesentini, J. W. Brasil. Sociedade e Espaço: Geografia do Brasil. Bª ed. São Paulo, Ática, 

1994. 

(1) 

"O que é autogestão? Eco-gestão? ((1) p. 40) 

"O que significa a expressão 'sociedade de consumo'?" ((1 ). p. 29) 

"O que são BIRD e o FMI?" ((1) p. 67) 

(2) 

Diferencie, de maneira bem resumida, capitalismo de socialismo. ((1). p. 20) 

(3) 

Explique por que atualmente os Estados Unidos e o Canadá, que também se localizam no 
continente americano e foram colônias, fazem parte do Primeiro Mundo, ao passo que os países 
da América Latina pertencem ao Terceiro Mundo. 

((1 ). p. 54) 
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(4) 

Compare as porcentagens da população ativa sobre o total da população nos países 
desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. 

((1 ). p. 173) 

(5) 

Descreva sucintamente a civilização chinesa. 

{{1) p. 202) 

(6) 

Faça uma relação dos problemas ambientais que costumam aparecer no meio rural brasileiro 

((3) p. 287) 

(7) 

1 O. Observe a figura abaixo e tente descrever esse processo, assinalando as suas principais 
fases. 

((2) p. 95) 
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(8) 

li · A Amazônia e a biodiversidade 

A biodiversidade engloba todas as espécies de plantas, animais e microorganismos e os 
ecossistemas e processos ecológicos dos quais são componentes. Const.itui um termo 
abrangente para o grau de variedade da Natureza, considerando-se três distintos níveis para 
expressar a biodiversidade: variabilidade genética, diversidade de espécies e de ecossistemas. 
( ... ) 

A Carta Mundial para a Natureza da ONU reconhece que o homem é parte da Natureza e que toda 
forma de vida merece respeito, independentemente de sua utilidade para o homem. Outro fator 

importante para se considerar a necessidade de conservação da biodiversidade, sobre tudo nos 
trópicos onde ocorrem dois terços das espécies· de vida da Terra, relaciona-se à evolução das 
espécies para se adaptarem às mudanças climáticas. A extinção de espécies sempre ocorreu 
desde os primórdios da existência da vida na Terra, causada por fatores naturais. Mas, graças à 
variabilidade genética, os organismos foram capazes de se adaptar às diversas mudanças 
climáticas com o surgimento de novas espécies. Com o acelerado processo de destruição em 
marcha, ocasionado pela ação humana, estamos limitando o processo evolutivo para a 
adaptação às mudanças climáticas em curso. ( ... ) 

A importância do uso e potencial da biodiversidade na Amazônia justifica todo e qualquer 
investimento para conservá-la. Nos Estados Unidos, por exemplo, 25% dos medicamentos 
contêm produtos ou princípios ativos de origem vegetal. Além disso, há o surgimento de novas 
culturas alimentícias e industriais através do melhoramento genético de espécies e a extração de 
princípios ativos de utilização na medicina e no controle natural de pragas e doenças na 

agropecuária. É inclusive na biodiversidade através da biotecnologia, especialmente com a 
engenharia genética, que a humanidade deposita suas esperanças para resolver o problema da 
produção de alimentos. A Amazônia desperta particular interesse a esse respeito, uma vez que 
51 % das espécies de plantas tropicais estão situadas nessa região, que vai da América Central 
até o norte da América do Sul. A dificuldade resulta do atual pouco conhecimento a respeito do 
número de espécies existentes, onde há grande complexidade da ecologia e distribuição 
geográfica de espécies tão distintas como mamíferos, árvores, insetos ou fungos. Os 
desmatamentos contínuos na Amazônia brasileira vêm exterminando um razoável número das 
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espécies de vida da região, constituindo assim uma degradação de um importante patrimônio 

genético da humanidade. 

(Adaptado de: CIMA/Secretaria do Meio Ambiente. Subsídios técnicos para a elaboração do 
relatório nacional do Brasil para a EC0-92. Brasllia, Julho de 1991.) 

Leia o texto complementar li e responda: por que a conservação da biodiversidade é importante 

para a humanidade e qual o papel da Amazônia a esse respeito? 

((3) p. 287) 

(9) 

Explique, com suas próprias palavras, o que o autor quis dizer com a seguinte frase: 

"Graças a ela tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das 
necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que o avanço da ciência abre ao 
homem, para concentrá-los em objetivos abstratos que são os investimentos, as exportações e 

o crescimento." 

((2) p. 19) 

(10) 

Observe as duas pirâmides de idades abaixo, analise-as e diga qual delas se adaptaria melhor 

ao Brasil: 

Idades 
Pirâmide 1 Pirâmide 2 

60 
.. 

40 

20 

H M H 

((4). 59) 
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(D) Filosofia 

Os exemplos foram extraídos de Aranha, M. L. de A. e Martins, M. M. P. Filosofando: 

introdução à filosofia, 2ª ed. rev. atual. São Paulo, Moderna, 1993. 

(1) 

Caracterize e distinga esses dois tipos de atos: uma aranha tecendo a teia e um chimpanzé 
subindo em um caixote para alcançar uma banana 

{p. 7) 

(2) 

Comente: Sísifo, condenado, após a morte, a empurrar nos enfermos uma pedra até o alto de 
uma montanha, de onde ela torna a cair sem cessar, não trabalha, pois seu esforço não serve 
para nada. 

(p. 8) 

(3) 

lÃJa/ a relação entre pensamento e linguagem? 

{p.32) 

(4) 

Faça um paralelo entre mito/ciência; rito/técnica. 

{p. 59) 

(5) 

Enfoque alguma personalidade conhecida e marcante do cenário artístico ou político e analise 

como o mito é um componente expressivo. 

(p. 59) 

(6) 

Contraponha a noção de virtude para o herói mítico e para o cidadão da pólis. 

(p. 68) 
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(7) 

Segundo o historiador da filosofia Burnet, "se {o grego) inventou a filosofia, deve-se o às suas 
qualidades de inteligência excepcionais: o espírito de observação aliado ao poder do raciocínio". 
Tal concepção, típica da crença no "milagre grego". merecem a crítica de filósofos como 

Vemant. 

a) Explique qual é o significado dessa crítica 

b) Especifique melhor a crítica, referindo-se à importância do advento da escrita, moeda etc. 

c) Explique: "A filosofia é filha da cidade· 

(p. 68) 

(8) 

"Só sei que nada sei": em que medida não se trata de simples conclusão psicológica, mas de 
uma atitude filosófica? 

{p. 99) 

(9) 

Como a filosofia, como disciplina nas escolas, pode ajudar nesse processo de saída de 
menoridade intelectual? 

(p. 114) 

(10) 

Que relação pode ser estabelecida entre o modo de produção grego (que é escravista) e o tipo 
de pensamento científico por eles produzido? 

(p. 140) 
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(E) Química 

Os exemplos foram extraídos de Canto, E. L. do e Peruzzo, T. M. Química: na 

abordagem do cotidiano 3. São Paulo, Moderna, 1993. 

(1) 

6. No desenho a seguir, os pontos coloridos representam o DDT. Qual é a idéia que ele visa 

transmitir? 

~ 
1 iJ 1' 1l1, 1111, 1 
l 1 l 1, 111111 
. l 1j I 

,,,...----......, 1 
1 

~ QJf/~ 
·6t~ 

: ~ 

(p.91) 

(2) 

6. Embora presentes em pequenas quantidades no petróleo, as substâncias contendo oxigênio e 
nitrogênio são bastante importantes para a indústria química. Exemplos são o fenol e a piridina: 

OH 

o o N 
Fenol Piridina 

a) Escreva a fórmula molecular de cada um deles. 

b) São hidrocarbonetos? Por quê? 

(p. 42) 
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(3) 

Em algumas balas que imitam o sabor de frutas ácidas, é comum encontrarmos no rótulo a 
informação de que contêm "acidulante H.IV". Esse código industrial designa uma substância 
conhecida como ácido fumárico, nome usual do isômero travas do ácido butenodiócio HOOC
CH=CH-COOH. Escreva a estrutura desse isômero. 

(p. 146) 

(4) 

Leia o texto e, a seguir, responda às perguntas: 

"O enxofre aparece no carvão mineral, constituindo-se em uma indesejável impureza. Para que, 
durante o uso do carvão como combustível, não se formem gases derivados do enxofre, um dos 
artifícios utilizados é a transformação do carvão, através da reação com a água, a 1.000° C, em 
gás d'água, que é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, ambos no estado 
gasoso." 

a) Qual o inconveniente da formação dos "gases derivados do enxofre"? 

b) Qual a equação da reação que produz o gás d'água? 

(p. 57) 

(5) 

Coleta seletiva faz um ano 

Luciana Cersósimo 

A coleta seletiva de lixo realizada na cidade de São Paulo completou um ano em dezembro. O 
projeto piloto da prefeitura, que atinge 26 mil domicílios, visa testar a reação da população à 
separação do lixo já em suas casas, para verificar a viabilidade de englobar toda a cidade. 

"Na coleta seletiva - que inclui papel, vidro, metal e plástico - os papéis são responsáveis por 

cerca de 50,5% do peso e 61 % do volume", afirma Luís Fernando Macarrão, 33, diretor de 

coleta seletiva da Secretaria de Serviços e Obras. 

"A coleta seletiva está associada ao ganho ambiental", diz Macarrão. Segundo ele, o processo 
leva à diminuição da busca de matéria-prima virgem e a ganhos na produção (energia, água). O 
projeto indicará os meios para adaptar a coleta seletiva à indústria e ao consumidor. 

O projeto hoje é responsável por menos de 1 % do lixo da cidade. ( ... ) 

Fonte: Folha de S. Paulo, 4 jan. 1991, p. G-3. 

As questões 49 a 54 se referem ao recorte ~e jornal. 
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49. O que vema sercoleta seletiva? 

50. Embora nesse trecho de notícia não esteja explicitamente escrito, que destino terão os 

papéis, vidros e plásticos coletados? 

51. Segundo o entrevistado, quais as duas vantagens econômicas da coleta seletiva? 

52. Na sua opinião, que idéia o entrevistado pretendeu transmitir com a frase "A coleta seletiva 
está associada ao ganho ambiental"? Dê um exemplo desse ganho. 

53. O que vem a ser um projeto piloto? 

54. Uma maneira mais simples de separar o lixo doméstico para a coleta é dividi-lo em dois 

grupos: o lixo orgânico e o inorgânico. Diga em qual dos dois grupos você colocaria: 

a} restos de comida f} jornais e revistas 

b) cacos de vidro g) vaso de barro 

c) saco plástico furado h} pó de café usado 

d) disco de música quebrado i} pregos e parafusos 

e} pedras j} algodão sujo 

(p. 62,63) 

(6) 

32. Atualmente são conhecidos mais de 1.400 antibióticos, dos quais menos de cem são 

fabricados em grande escala. Um dos mais famosos é o cloranfenicol: 

a) Quais as funções químicas presentes na molécula? 

b) Quantos carbonos assimétricos existem nela? 

c) Que se pode afirmar sobre a atividade antibiótica dos enanciômeros? 

(p. 154) 
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(7) 

31. Louis Pasteur, cientista francês do século 
passado, estudava em 1848 (tinha 26 anos) 
cristais de uma "substância" proveniente da uva. 

Tal ·substância" era chamada na época de acídum 
racetricum (do latim, racemus = uva). Ela não 

desviava a luz polarizada. 

º~ Qo 
C-CH-CH-C 

HO/ 1 1 'oH 
OH OH 

Acidum racemicum 

Louis Pasteur, químico francês nascido em 1822. 
Foi o primeiro cientista a dedicar sua atenção ao 
estudo do vinho. 

(Nome atual: Ácido tartárico) 

Essa "substância" era, na verdade, a mistura de dois componentes que, separadamente, 
desviavam a luz polarizada. 

a) Em linguagem moderna, o que vinha a seressa "substância" estudada por Pasteur? 

b) Por que ela não desviava a luz polarizada? 

c) Que funções químicas estão presentes na fónnula do acidum racemicum? 

(p. 154) 

(8) 

11. Os três compostos a seguir são usados como desinfetantes. Dê o nome de cada um, 

utilizando os prefixos orto, meta e para. 

a) ~CI 

CI 

b) 

(p. 95) 

(9) 

2. Um aluno montou num laboratório de química a aparelhagem ao lado. No erlenmeyer ele 

colocou vinagre e algumas gotas de fenoltaleína, que inicialmente se apresentou incolor. 
Adicionando uma solução aquosa de NaOH com auxílio da bureta, ele pôde verificar que, após 
adicionar 25,0 mi, apareceu uma coloração rósea dentro do erlenmeyer. 
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a) Por que a fenoltaleína se apresentava originalmente incolor? 

b) Por que após adicionar a base, apareceu a coloração rósea? 

c) Escreva a equação da reação que ocorreu. 

d) Qual o nome dos produtos formados? 

e) Calcule qual a concentração em mol/L de ácido acético no vinagre examinado. 

(10) 

Água 

i 
Após algum 

tempo 

(p. 180) 

{:. 

53. Ao fazer pão caseiro deixa-se a massa 
·descansar" a fim de que o fermento atue. Algumas 
cozinheiras costumam colocar uma pequena bola 
de massa dentro de um copo com água. Após 
algum tempo a bolinha, inicialmente no fundo do 
copo, passa a flutuar na água. Isso indica que a · 
massa está pronta para ir ao forno. ~i7J,~~mmm??.;"'7'/7ZW~'77-77fl-

a) Que se pode afirmar sobre a densidade inicial da bolinha? 

b) Por que a atuação do fermento faz a bolinha flutuar? 

c) Em dias frios a bolinha leva mais tempo para subir. Por quê? 

(p. 266) 
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(F) Física 

Os exemplos foram extraídos de: 

(1) Bonjorno, R. M. et alii. Física Fundamental: 2g grau - volume único. São Paulo, FTD, 
1993. 

(2) Paraná, D. N. Física- volume único. São Paulo. Ática, 1994. 

(1) 

16. Uma escada rolante de 6 m de altura e 8 m de base transporta uma pessoa da base até o 
topo da escada num intervalo de tempo de 20 s. 

Determine a velocidade média dessa pessoa. 0,5 m/s 

la 

((1) p. 23) 

(2) 

172. Foi proposto a dois alunos que comentassem sobre a aceleração de um automóvel qu~ 
percorre, com velocidade constante, uma pista composta de três trechos: dois retilíneos, AB e 
CD, e um curvilíneo, BC, conforme a figura abaixo. O aluno X afirma que a aceleração do 
automóvel é nula em todos os trechos, pois sua velocidade é constante, enquanto o aluno Y 
acredita que o trecho BC a aceleração do automóvel é não-nula. 

Qual dos dois alunos está correto? Argumente sua afirmação. 

_______ ,_..... 

' -----,.---r--. \ 
A B I 

e 1 
1 

D 
1 
1 

((1) p. 79) 
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(3) 

261 . Uma esfera de massa 2 kg está presa à extremidade de um fio de comprimento 60 cm, 
disposto horizontalmente, como mostra a figura. 

I 
I 

I ,, ,, 

./ 
I 

I 

I 
I 
I 

1 
1 
I 

1 

,·r·, .,, .. "' 12J 
: ~-.:.---

B
• • ... __ , 

Calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera no deslocamento de A para B. Adote g = 
10m/s2

• 

((1) p. 133) 

(4) 

Uma menina está a 20 cm de um espelho esférico côncavo e observa a imagem direta do seu 
rosto duas vezes ampliada. 

a) Represente esquematicamente, o espelho côncavo, o objeto a imagem conjugada. 

b) Determine a distância focal do espelho. 

((1) p. 299) 

(5) 

(FUVEST-SP) Numa experiência de laboratório, os alunos observaram que uma bola de massa 
especial afundava na água. Arquimedes, um aluno criativo, pôs sal na água e viu que a bola 

flutuou. Já Ulisses conseguiu o mesmo efeito modelando a massa sob forma de barquinho. 
Explique, com argumentos de Física, os efeitos observados por Arquimedes e por Ulisses. 

((1) p. 197) 
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(6) 

(PUC-SP) Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e 
obtém em seu termômetro clínico o valor de 102,2° F (graus Fahrenheit). 

a) Tem ele motivo de preocupação com o paciente? Justifique. 

b) Por que um doente com febre sente frio? Responda e defina também o conceito físico de 

calor. 

((1) p. 223) 

(7) 

(UNICAMP-SP) Brasileiro sofre! Numa tarde de sexta-feira, a filha única de clientes de um banco 
tem comprimento médio de 50 m. Em média a distância entre as pessoas na fila é de 1,0 m. Os 
clientes são atendidos por três caixas. 

Cada caixa leva cerca de 3,0 min. para atender um cliente. Pergunta-se: 

a) Qual a velocidade (média) dos clientes ao longo da fila? 

b) Quanto tempo um cliente gasta na fila? 

c) Se um dos caixas se retirar por trinta minutos, quantos metros a fila aumenta? 

((1)p.23) 

(8) 

Suponha que você tem nas mãos duas lentes do mesmo diâmetro e confeccionadas com e 
mesmo tipo de vidro, mas uma plano-convexa (convergente) e outra plano-côncava 
(divergente). Como proceder para verificar, sem auxílio de instrumento de medida, se a 
convergência de uma é igual, em módulo, à divergência da outra? 

((1) p. 327) 

(9) 

Dada a informação de que ocorreu um acidente no quilômetro vinte da Via Outra, é possível 
saber, além da localização do automóvel, de onde ele vinha, para onde ia e qual seu 
deslocamento escalar? 

((2) p. 26) 
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(10) 

(FUVEST-SP) Um ônibus sai de SP às 8h e chega a Jaboticabal, que desta 350 km da capital, às 
11 h 30 min. No trecho de Jundiaí a Campinas, de apro~imadamente 45 km sua velocidade é 
constante e igual a 90 km/h. 

a) Qual a velocidade média, em km/h, no trajeto SP-Jaboticabal. 

b) Em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas? 

((2) p. 36) 

(G) Matemática 

Os exemplos foram extraídos de Bezerra, M. J. e Putnoki, J. C. Novo Bezerra 

Matemática: 21 grau, vai. único, São Paulo, Scipione, 1994. 

(1) 

Sejam os conjuntos: 

A = {xlx é letra da palavra penhasco} 

B = {xlx é letra da palavra dicionário} 

e = {xlx é vogal} 

a) Representar A, B e C por extensão. 

b) Representar A, B e Cem diagramas conexos. 

(2) 

Esboce o gráfico das seguintes funções lineares: 

a) f (x) = 2x 

3 
b) g(x)= --X 

5 

(p. 13) 

(p. 51) 
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(3) 

Prove que, se a, b e c, nessa ordem, são três termos consecutivos quaisquer de uma P.A., então 

' éd" · ' · ' b ª + e b e a m 1a antmet1ca entre a e c. Isto e: = - ··- . 
X 

(p. 216) 

(4) 

Um avião decola e segue uma trajetória retilínea que forma um ângulo de 35° com a linha 

horizontal. Após ter voado 1.000 m, qual a altitude aproximada do avião? 

(p. 153) 

(5) 

Num país, as placas de automóveis são formadas de 2 letras seguidas de 4 algarismos. 

Utilizando um alfabeto de 26 letras. 

a) quantas placas podem ser confeccionadas? 

b) do total de placas, quantas apresentam a repetição de letras ou de algarismos? 

(p. 277) 

(6) 

Uma moeda comum é lançada duas vezes e os resultados obtidos são anotados na seqüência 
em que ocorreram. Supondo que todos os eventos elementares desse experimento têm 11 

probalidade de ocorrer, calcule a probabilidade de ocorrer caso no primeiro lançamento e coroa 

no segundo. 

(p. 293) 

(7) 

No primeiro dia de um certo mês, uma pessoa aplicou $ 10.000,00 numa caderneta de 

poupança, sem adicionar ou resgatar qualquer quantia dessa conta, o dinheiro ficou aplicado 

por cinco meses, durante os quais os rendimentos foram de 25%, 30%, 20%, 25% e 20%, 
respectivamente. 

a) Calcule qual o saldo dessa conta em cada dia 11 dos meses de aplicação. 

b) Faça o gráfico do saldo dessa conta em função do tempo transcrito na aplicação. 

(p. 48) 
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(8) 

1. São dados os conjuntos A = {1 ; 2; 3}, B = {3; 4} e C = {3; 4; 6; 8; 9; 12; 16}. Interprete as 
afirmações seguintes e descubra quais são falsas e quais são verdadeiras. 

a) 3 1 x e A 1 x e B 

b) ('v'x) (x e A~ x e B) 

c) ('v'x) (x e A~ x2 e C) 

d) ('v'x) (x e B ~ x2 e C) 

e) 31 x e A e x2 e B 

f) ('v'a, b) (a E A e b e B) => (a b) E e 

(p. 14) 

(9) 

11. Um mergulhador percorreu uma distância de 40 m, entre a superfície e o fundo do mar, 
segundo uma trajetória retilínea que forma um ângulo de 50° com a superfície. 

a) Qual é, aproximadamente, a profundidade do local alcançado pelo mergulhador? 

b) Subindo verticalmente para a superfície, a que distância do ponto em que mergulhou ele 
sairá, aproximadamente? 

(p. 154) 
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(10) 

27. De uma urna, contendo 1 O bolas numeradas de 1 a 10, serão sorteadas 3 bolas 

sucessivamente e sem repor as bolas já sorteadas. 

a) De quantas maneiras diferentes podem ser sorteadas as bolas? 

b) Quantos resultados diferentes pode ter esse sorteio? 

(p. 287) 

(H) Biologia 

Os exemplos foram extraídos de Gowdak, D. e Mattos, N. S. de Biologia: genética, 

evolução, ecologia. São Paulo, FTD, 1990) 

(1) 

O que se entende por seleção natural? 

(p. 170) 

(2) 

Por que o homem é considerado o sexo heterogenético e a mulher, o sexo homogenético? 

(p. 107) 

(3) 

Que fatores determinam a atividade periódica de animais e plantas? 

(p. 291) 
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(4) 

Como os predadores controlam a densidade populacional de suas presas? 

(p. 309) 

(5) 

2.1. Leia. 

Um touro sem chifres é cruzado com três vacas. Com a vaca Z, com chifres, produz bezerro com 
chifres. Com a vaca W, sem chifres, produz bezerro com chifres. Com a vaca Y, com chifres, 
produz bezerro sem chifres. 

Identifique o tipo de herança e os genótipos dos animais envolvidos nos cruzamentos. 

(p. 39) 

(6) 

2.1. Na determinação dos grupos sangüíneos de seis pessoas de uma firma, foi possível a 
construção do quadro abaixo, onde o sinal + significa "aglutina" e o sinal - significa "não 
aglutina". 

sangue do(a) soro anti-A soro anti-B soro anti-Rh 

Cláudio + + + 
César - - -

Alexandre + - + 
Sandra - + -

Cristiane + + -
Vera - + + 

Identifique: 

a) os grupos sangüíneos de todas as pessoas quanto aos sistemas ABO e Rh. 

b) as pessoas do sexo masculino que poderiam ser pais de uma criança com eritroblastose fetal 
caso a esposa fosse Rh ·. 

c) a pessoa que poderia doar sangue a qualquer outra da relação, sem problemas de 
incompatibilidade sangüínea. 
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d) as pessoas para quem Alexandre poderia doar sangue sem problemas de aglutinação nem de 
sensibilização ao fator Rh. 

(p. 135) 

(7) 

3.2. leia. 

Há cerca de 3 milhões de anos, provavelmente, ocorreu a transição da família Australopithecinae 
para a família Hominidae e o elo é representado pelo Homo habilis. O grande salto evolutivo foi 
o desenvolvimento da capacidade craniana, com um aumento significativo do cérebro. 

1 l 1 J 000 000 do.lll'IO$ 1 SOO 000 anos 
1 

500 000 8llCll 
1 

100 000 anos 
1 

so oooros 10000
1anoaj 

Responda. 

a) Em que período ocorreu a transição para a família Hominidae? 

b) Por que a espécie de transição foi denominada Homo habi/is? 

c) Qua/foi o aumento médio da capacidade craniana na evolução da família Hominidae? 

d) Que vantagens o aumento da capacidade craniana trouxe para a família Hominidae? 

(p. 221) 

(8) 

3.1. Leia. 

A inversão térmica é um fenômeno espontâneo em certas regiões e acontece quando a 
temperatura aumenta, em vez de diminuir com a altitude. Forma-se, então, uma espécie de 
colchão de ar que retém os poluentes nas partes mais baixas da atmosfera, impedindo que eles 
se dissipem. 
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Responda. 

a) O que se entende por inversão térmica? 

,,. .. ' '. 

b) O que ocorre quando os poluentes não são dispersados? 

c) Quais as conseqüências da inversão térmica nas grandes cidades? 

d) Em que situação a inversão térmica não traz conseqüências? 

(9) 

3.3. Leia. 

(p. 361-362) 

Uma lagoa, nas proximidades de campos cultivados com soja, sofreu um grande aumento na 
quantidade de algas. Esse aumento exagerado dos organismos produtores num sistemà 

aquático é denominado eutrofização. 

Responda. 

a) O que significa eutrofização? 

b) Por que ocorreu um aumento exagerado das algas? 

c) Qual pode ser a conseqüência do aumento das algas no lago? 

(p. 243) 
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(10) 

3.2. Leia. 

O estrôncio-90 é um elemento radiativo que pode se fixar nos ossos dos anim.ais e contaminar o 

leite, devido à sua semelhança química com o cálcio. Testes nucleares e acidentes em usinas 
nucleares liberam o estrôncio-90, contaminando o ar, a água, o solo, as plantas e os animais. 

Responda. 

a) O que é um elemento radiativo? 

b) Por que o estrôncio-90 vai se fixar nos ossos dos animais e no leite? 

c) Como o estrôncio-90 pode ser liberado? 

d) Como o homem pode se contaminar com o estrôncio-90? 

(p. 362) 

Os exemplos recolhidos para especificar o uso de palavras operatórias em enunciados 

de questões nos dão um claro modelo de como cada componente curricular trabalha seus 

conteúdos. A importância dos itens lexicais específicos de operações do pensamento para a 

compreensão da questão que se propõe, aliada à linguagem não-verbal e a recursos outros 

como gráficos, tabelas propiciam ao aluno-leitor uma visão ampla do que dele se solicita. 

Somente essa dimensão texto, co-texto e paratexto é que conferem a compreensão do texto no 

seu sentido global. Notamos, porém que questões solicitadas pelos vestibulares apresentam 

grau de legibilidade, numa linguagem mais próxima do universo do aluno-leitor, através da 

abordagem de temas do cotidiano. Jã alguns manuais didáticos recorrem, muitas vezes, à 

163 



questões propostas de modo impositivo, seco e brusco dificultando assim a compreensão clara 

do que se solicita. 

Encontramos, pois, textos transparentes e não-transparentes que por sua vez, 

apresentam itens lexicais conhecidos e/ou não conhecidos pelos alunos-leitores o que 

facilita/dificulta a compreensão. 

Concluindo este segmento, podemos dizer que, melhorando a legibilidade das questões 

analítico-expositivas ou das questões "discursivas" como alguns a eles se referem, 

favorecemos a compreensão e facilitamos o aprendizado da leitura, fazendo com que o aluno

leitor mais efetivamente possa aplicar seu conhecimento prévio e a informação que ela capta do 

texto. Só assim ele terá condições de executar o que a proposta solicita, pois está diante de um 

texto organizado, transparente em que a legibilidade se concretiza não em aspectos isolados, 

mas num todo articulado. 
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4.3. A heterogeneidade discursiva como marca da intertextualidade 

na leitura dos enunciados de questões analítico-expositivas 

O texto didático, ao apresentar-se como um entrecruzamento de uma série de outros 

textos, de outros autores, de diferentes grupos ideológicos, revela-nos recursos de enunciação 

entre os quais a heterogeneidade. Dizer que o texto didático é heterogêneo implica em 

considerar a multiplicidade de vozes que nele ocorrem. 

Quando trata da heterogeneidade, Authier-Revoz (1982) se refere à presença do outro 

no discurso, encontrando seus elementos básicos no: 

(1) discurso relatado 

discurso indireto, em que o locutor se apresenta como tradutor, usando de suas 
próprias palavras para render a uma outra fonte de "sentido"; 

discurso direto, em que o locutor é porta-voz, recortando as palavras do outro num 
processo de citação. 

(2) formas marcadas de conotação autonômica, em que o locutor se inscreve no discurso sem 
que haja interrupção do fio discurso: as palavras do outro são mostradas através de aspas, 
itálico ... 

A autora apóia-se nas considerações de Bakthin que traz o princípio de que a linguagem 

é essencialmente dialógico, isto é, todo discurso está em diálogo com outro discurso. O 

elemento discursivo não é homogêneo nem produzido por um único sujeito, mas heterogêneo e 

seu sujeito descentrado, dividido. Há, portanto, várias vozes e não um único sujeito produtor do 

discurso, o que fornece ao sujeito a possibilidade de harmonizar a sua fala, mantendo a unidade 

e coerência do texto. 
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O discurso polifônico deixa emergir vozes na tentativa de fazer uso, no discurso 

pedagógico, do argumento de autoridade, enquanto o monofônico apaga essas vozes. Quando 

se constrói o texto, o autor se coloca como o outro, a fonte do discurso e seu papel é trabalhar 

o tecido textual de forma a constituir uma unidade. O que possibilita essa unidade são as várias 

vozes. 

A heterogeneidade se constitui, pois, como um fenômeno de descentralização do sujeito 

discursivo. Dizer que o discurso é heterogêneo implica em considerar que o sujeito não se 

institui como única fonte do dizer e que o discurso é o espaço em que vários discursos e vários 

sujeitos são articulados. 

Estaremos voltados para as diferentes formas a nível do dialogismo marcado 

(heterogeneidade mostrada marcada), a representação que um discurso permite de si mesmo, 

de sua relação com o outro, do lugar que ele lhe atribui explicitamente, designando através de 

um conjunto de marcas lingüísticas os pontos de heterogeneidade, segundo Authier. 

No discurso pedagógico e mesmo em outros tipos de discurso cujas características se 

aproximam dele (o discurso universitário (científico), por exemplo), essas marcas aparecem 

distribuídas em um contínuo que vai desde a heterogeneidade atribuída individualmente, 

nominalmente, até aquela global, anônima. Assim na heterogeneidade mostrada (aquela através 

da qual o sujeito se delimita na pluralidade dos outros e afirma a figura de um enunciador 

·exterior ao discurso), encontramos formas marcadas que rompem o fio discursivo para revelar 

ao sujeito-leitor (receptor) que se trata do empréstimo do discurso do outro. 

Estamos diante do processo citatório em que as citações efetivas do discurso do outro 

aparecem por meio de várias formas indicadas abaixo e exemplificadas com questões 

expositivas: 
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(1) citações com verbos de dizer, que ora se introduzem o objetivo do autor (como "declarar" e 
variantes), ora descrevem o ato de fala subjacente ao objetivo (como "explicar, propor, 
refletir ... ) 

(a) •por que o autor do texto afirma que a idéia de desenvolvimento econômico (no sentido dos 
países subdesenvolvidos serem no futuro iguais às "sociedades de consumo" como EUA, 
França, Japão etc.) é um mito? 

(Vesentini, J. W. Sociedade 1 Espaço: GeograDa Geral e do Brasil. Cod. de Atividades, 91 ed. 
rev. atual. São Paulo, Ática, 1993, p. 18) 

(b) 3.1. Leia. 

Para formular sua teoria da evolução, Darwin observou que: 

- os organismos se reproduzem em progressão geométrica, mas o tamanho das populações 
tendem a manter-se constante; 

- o tamanho das populações é controlado pela competição entre seus membros e a 
sobrevivência dos mais aptos; 

- os indivíduos de uma população apresentam uma grande diversidade de estruturas e 
comportamento. 

Responda. 

a) Que fatores podem controlar o tamanho das populações? 

b) Como Darwin teve a idéia da seleção natural? 

c) Como se dá a competição entre os indivíduos de uma população? 

d) Atualmente, como pode ser explicada a diversidade de estruturas e de comportamento dos 
indivíduos de uma população? 

(Gowdak, D. e Mattos, N. S. de Biologia: g1nlllca, 11voluçlo, ecologia. São Paulo, FTD, 1990) 
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(2) citação nominal do outro, acompanhada de citação da obra 

(a) Leia atentamente o trecho abaixo: é um diálogo entre um sapateiro e o diabo, da peça Auto 
da barca do Inferno, de Gil Vicente. A seguir, transcreva a passagem da poesia. "O de ao 
burguês, na qual Mário de Andrade faz uma crítica semelhante. 

"Sapateiro - Quantas missas eu ouvi, 

não me hão elas de prestar? 

Diabo - Ouvir missa, então, roubar, 

é o caminho para aqui." 

(Nicola, J. de. língua, literatura e Redação. ed. rev. ampl, São Paulo, Scipione, 1993, p. 123) 

(b) 06. O "Novo Dicionário da língua Portuguesa·, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 2a. 
Edição, 1986, define "ressaca", em uma de suas acepções, como "Indisposição de quem bebeu, 
depois de passar a bebedeira." 

a) Por que as pessoas sentem tanta sede quando estão de ressaca? 

b) Justifique sua resposta. 

(UNESP-94 - Biologia - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Ciências Biológicas) 

(3) Explicação do outro nominalmente entre parênteses 

(a) "O filósofo é crítico, embora não seja cético. Não desespera da verdade, mas recusa todas as 
certezas, considerando-as provisórias e sujeitas a serem relativizadas por novos argumentos". 
(Rovanet) 

Interprete a citação acima respondendo: 

a) O que é um filósofo cético? 

b) Quando seria dogmático? 

c) Qual a atitude do filósofo que recusa o ceticismo e o dogmatismo? 

(Aranha, M. L. de A. e Martins, M. H. P. Rlosolando: introdução à filosofia. 21 ed. rev. atual. 
São Paulo, Moderna, 1993, p. 27) 

(b) 07. "Tinha que haver uma luta. Talvez não fosse necessário uma guerra ... O país se chamava 
Estados Unidos, mas só no nome, não na realidade. Os Estados do sul e os do norte 
trabalhavam de maneira diferente, pensavam diferente, viviam diferente," (leo Huberman -
História da Riqueza dos EUA). 
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A partir do texto acima, identifique nominalmente o histórico conflito e discorra sobre as 
principais divergências norte/sul. 

(UNESP-93 - História - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Humanidades) 

(4) citação com uso de fórmulas como "segundo X", "de acordo com X" 

(a) 10. A realização mais importante do governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) foi o seu 
Programa de Metas. Segundo Juscelino, o objetivo principal do programa era "acelerar o 
processo de acumulação aumentando a produtividade dos investimentos existentes e aplicando 
novos investimentos em atividades produtoras·. Tal Programa pretendia, como resultado, 
melhorar o nível de vida da população, com novas oportunidades de emprego e elevar a taxa de 
crescimento econômico. Apresente dois aspectos do Programa de Metas. 

(UNESP-94 - História - Prova de Conhecimentos Específicos -Área de Humanidades) 

(5) citação através de um objetivo derivado do nome próprio ou através de vários nomes 
pertencentes ao mesmo domínio 

08. Sabemos que a Poesia Concreta adota, entre outros procedimentos, a valorização do 
poema no espaço branco da página. Com apoio das artes gráficas, os textos ganham em 

expressividade visual. Baseado neste comentário, releia o poema de Arnaldo Antunes e 

responda: 

a) Em que sentido esse texto poderia se enquadrar nos parâmetros da Poesia Concreta? 

b) Justifique sua resposta fazendo uma descrição de, pelo menos, um procedimento gráfico 

expressivo na construção do poema. 

(UNESP-95 - Língua Portuguesa) 

(6) citação através de termo genérico precedido do definido o(s), a(s) 

(a) "Os cientistas, sempre que estudam um fenômeno, conseguem explicá-lo e entendê-lo 
perfeitamente. Previsões científicas são úteis porque são invariavelmente corretas." 

Comente essa frase usando argumentos pessoais e do texto. 

(Canto, E. L. do e Peruzzo, T. M. Oufmlc11: n11 abordagem do cotidiano - vol. 3 - São Paulo, 

Moderna, 1993, p. 59) 
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(7) citação com aspas 

(a) No que consiste a "interpretação econômica da história"? 

(Costa, L. C. A e Mello, L. 1. A. História Modema e Contemporânea. 2! ed. rev. atual. São Paulo, 
Scipione, 1993, p. 169 

(b) Um motociclista descreve uma circunferência vertical num "globo da morte" de 4 m de raio. 
Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória, se a velocidade da moto aí é 
de 12 m/s? 

(Bonjorno, R. A et. alii. Física Fundamental. 2• grau. vol. único. São Paulo, FTD, 1993, p. 118) 

(c) 09. Um líder anarquista assim se manifestou sobre a greve geral dos operários de 1917 
em São Paulo: "Diga-se antes de tudo, que a greve geral, de 1917 não pode de maneira alguma 

-

se equiparar, sob qualquer aspecto que seja examinada, com outros movimentos ( ... ) Isso não, 
absolutamente não! A greve geral de 1917 foi um movimento espontâneo do proletariado sem 
interferência, direta ou indireta, de quem quer que seja. Foi uma manifestação explosiva, 
conseqüente de um longo período de vida tormentosa que então levava a classe trabalhadora." 
(Edgard Leuenroth, O Estado de S. Paulo, 27/03/1966). 

A partir deste depoimento: 

a) destaque, copiando, a parte do texto que evidencia as idéias anarquistas do referido líder; 

b) caracterize as condições de trabalho da classe operária, no decorrer da República Velha, 
demonstrando a sua "vida tormentosa". 

(UNESP-94 - História - Prova de Conhecimentos Específicos - Área de Humanidades) 

A partir dos exemplos escalonados acima, podemos considerar que o texto constitui 

numa operação de citação. Seu tecido é perfeitamente citatório até mesmo reiterativo, fazendo 

com que o autor, nesse sentido seja um compilador. Para Guimarães (1990), a citação é um 

dos instrumentos da intertextualidade. Usada como simples ilustração, numa de suas 

per~pectivas, ela traz em si um recurso para que tudo fique claro, melhor compreendido: uma 

espécie de aval do autor citado. É o momento no texto em que o autor cede à palavra à 

autoridade e assim coloca um trecho de um outro texto no seu próprio texto, tentando pescar, 

na memória do sujeito-leitor o texto original de onde foi extraído o texto. 
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Texto-enxerto, segundo Guimarães (1990, a citação coloca-se no seu novo meio, 

articulando-se com outros contextos, efetivando o trabalho de assimilação, essência do 

processos intertextuais. 

Concluindo nossas considerações sobre os aspectos abordados neste item do trabalho, 

podemos observar que, em termos de enunciação, o discurso pedagógico se apresenta como o 

entrecruzamento de uma série de outros textos, de outros autores, de diferentes grupos 

ideológicos, revelando-nos, entre os diversos recursos da enunciação, o processo da 

intertextualidade como característica da intencionalidade (ao mostrar ou ao assumir o discurso 

do outro o enunciador pretende produzir um determinado efeito de sentido) e subjetivo (o 

próprio ato de selecionar um determinado discurso é altamente pessoal, o que propicia 

perceber no enunciador uma postura ideológica). 

Em termos amplos, o processo intertextual marca-se de modo implícito em qualquer 

texto, pois como nos afirma Pectrêux: "o processo discursivo se estabelece sempre sobre um 

discurso prévio"; já de modo estrito se mostra explicitamente através de citações, referências 

bibliográficas, paráfrases ou implicitamente através de certos operadores lingüísticos que 

permitem a incorporação do outro à própria fala. 
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CAPÍTULO li 

METODOLOGIA EXPLICITADA 
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Após as considerações teóricas sobre o ato de ler o discurso pedagógico, seu 

funcionamento e seu processamento de leitura, cabe-nos abordar mais especificamente nossa 

proposta de trabalho que visa verificar em sentido amplo, se o aluno-leitor da escola pública de 

2• grau, em série final (3• ), encontra dificuldades na leitura do discurso pedagógico, quando 

este se manifesta sob a forma de questões analítico-expositivas. 

Como já abordamos em momentos anteriores, através da leitura, ocorre um processo de 

interação em que autor e leitor se aproximam via texto. Entretanto, esse encontro nos é 

apresentado hoje de forma a revelar que a escola, enquanto instituição, preocupa-se mais com a 

aquisição da escrita do que com a leitura propriamente dita, esquecendo por completo de que 

esta é ponto primeiro, elemento orientador para o ato de escrever. 

A partir desses pontos, nos propusemos a refletir sobre as seguintes questões: 

(1) A escola contribui pouco e/ou adequadamente para o desenvolvimento de habilidades de 
leitura funcional com finalidades específicas, como é o caso da leitura dos enunciados de 
questões analítico-expositivas? 

(2) Após 11 anos de escolarização, concluindo o 2• grau, não deveria a escola estar 
devolvendo à sociedade um aluno-leitor devidamente capacitado para a leitura de textos 
didáticos? 

(3) Faltaria ao aluno-leitor habilidade suficiente para ser capaz de transferir conhecimentos e 
-estratégias de leitura de um componente curricular para outro, compartimentalizando o 
conhecimento? 

(4) O professor, por seu lado, estaria instrumentalizado para operacionalizar técnicas, métodos 
e estratégias de leitura e compreensão do texto didático? 

(5) Estaria a escola, através dos livros didáticos, se utilizando de uma linguagem não 
compatível com o repertório do aluno-leitor, deixando assim de traduzi-la de modo mais 
acessível para que o leitor compreenda efetivamente o que lê? 
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Assim é nossa intenção verificar até que ponto o desenvolvimento de procedimentos de 

leitura podem facilitar dificultar a compreensão do texto didático, especificamente as questões 

analítico-expositivas, levando em conta a sua própria organização enquanto texto voltado para 

uma finalidade específica e a seleção lexical utilizada que, muitas vezes, compreende a 

legibilidade textual, visto que está aquém do universo discursivo do aluno-leitor. 

Nossa pesquisa concentrou-se na EEPSG Prof. Cândido Gonçalves Gomide (1• DE

Capital) onde escolhemos em média 25 alunos de 3t série do 2• grau, período da manhã, em 

1993, sujeitos de nossa pesquisa. Cabe esclarecer, no momento, que esses sujeitos da 

pesquisa foram nossos alunos nos anos de 1991 (1• série do 2• grau), 1992 (2• série do 2• 

grau) e 1993 (3• série do 2• grau). Esses alunos foram convidados a colaborar com a pesquisa 

já em 1992 e nosso trabalho partiu de observações do grupo nas diversas situações do 

processo de ensino-aprendizagem (elaboração de trabalhos, avaliações ... ) nos diferentes 

componentes curriculares. Estávamos assim diante de um público-alvo bastante heterogêneo, 

intencionado em prosseguir seus estudos a nível de 3t grau. Cabe ainda ressaltar que grande 

parte dos alunos já havia cursado o 1• grau no mesmo estabelecimento de ensino. Poucas eram 

em 1991, quando ingressaram no 2• grau, oriundos de escolas municipais e particulares. 

É importante retomarmos a premissa de que nosso trabalho se concentrou na lêitura de 

textos didáticos (discurso pedagógico), especificamente de questões analítico-expositivas, as 

tradicionalmente chamadas questões discursivas ou dissertativas cujo objetivo reside em 

verificar a habilidade do aluno-leitor na seleção de informações sobre o conteúdo aprendido, 

organizá-las e redigir de forma clara e organizada sua resposta. 

Entretanto para a constituição de nosso "corpus" de trabalho focalizamos somente a 

compreensão dos enunciados dessas questões e não as respostas a que chegaram os sujeitos 

da pesquisa (cf. Anexo Ili). 
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A pesquisa constou da aplicação de três instrumentos básicos, aplicados em momentos 

diferentes, sem prévio anúncio de quando seriam aplicados. De início, o grupo foi esclarecido 

dos objetivos centrais do projeto a fim de que se contextualizasse a situação a que estavam 

envolvidos. 

Num primeiro momento, os sujeitos foram convidados a elaborar um pequeno texto a 

partir de uma solicitação: o que significa para você ler um texto didático? Explicamo-lhes o que 

vinha a ser "didático", conceituando-o não só como texto de estudo como também os 

enunciados de questões a que estavam constantemente expostos por ocasião de trabalhos em 

classe e em casa e nas situações de avaliação. Solicitamos que levassem em consideração sua 

experiência correta de vivência dessa realidade de leitura no contexto escola/casa. Em termos 

gerais nossa intenção era que nos informassem o que entendiam por ler um texto, o que para 

eles seria o ato de ler aqui contextualizado na leitura do texto didático (cf. Anexo 1). 

Já num segundo momento, ancorados pelas observações de Brito (1990) propusemos 

questões com alternativas para que os sujeitos-leitores indicassem, apoiados em dados reais. 

Sua postura frente à leitura de no texto didático em situações específicas (cf. Anexo li). 

Começamos por uma reflexão sobre as características de um bom leitor e das finalidades da 

leitura de textos didáticos em sala de aula e em casa. Na terceira questão, solicitamos que 

indicassem como fazem a leitura de um texto didático em contraposição à primeira questão em 

que apresentamos uma situação de leitura ideal. Agora estávamos na terceira questão tratando 

do leitor real. As demais questões versaram sobre aspectos relativos à compreensão de textos e 

itens lexicais desconhecidos dentro do texto. Por último, solicitamos uma avaliação em termos 

de facilidade/dificuldade de compreensão de textos específicos dos componentes curriculares 

em estudo. 

Como terceiro procedimento, os sujeitos estiveram diante de questões extraídas de 

livros didáticos e de avaliações de aprendizagem dos componentes curriculares da 3' série do 

175 



2° grau (Português, História, Geografia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia). 

Nosso objetivo se concentrou na compreensão dessas questões, solicitando que explicassem o 

qu~ compreenderam de cada questão, isto é, o que cada questão pediu, qual a tarefa a ser 

realizada a partir da solicitação feita pela questão. Insistimos na não necessidade de responder à 

questão, mas sim, com suas próprias palavras deixaremos claro a tarefa a ser executada (cf. 

Anexo Ili). Na escolha das questões, prevaleceu a presença de itens lexicais específicos, 

indicadores de tarefas operatórias (classifique, relacione, descreva, explique, caracterize ... ). 

Procuramos incluir não só questões diretas, concisas mas também outras envolvendo a 

presença de situações problema (questão, g;--l4, por exemplo) e apoiadas em diagrama 

(questão 10), gráfico (questão 12 e 16), citação com texto elucidativo (questão 15). Nossa 

intençao era saber como se comportam diante de questões que envolvem outros recursos, 

como co-texto, configurado por recursos gráficos. 

Acreditamos que nosso "corpus" de trabalho assim constituído consistiria em um 

material de vivência diária no contexto escolar e nos daria oportunidade de observarmos a 

compreensão textual, a legibilidade e outros aspectos já indicados para encaminhá-los para um 

resultado satisfatório. 

Aplicados os instrumentos de pesquisa e sempre orientados pelos objetivos e questões 

levantadas para análise, partimos para a organização do material coletado, sua análise crítica e 

minuciosa a fim de obtermos um enfoque bastante claro face ao que nos propusemos analisar. 

O capítulo seguinte traz uma discussão análise pormenorizada dos resultados a que 

chegamos com a pesquisa. 
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. CAPÍTULO Ili 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Nosso objetivo neste segmento do trabalho é apresentar, analisar e discutir os 

resultados da pesquisa que aplicamos aos sujeitos-leitores. Trata-se de um momento em que 

os alunos-leitores tiveram oportunidade de relatar suas experiências frente ao texto didático em 

termos de leitura e compreensão, assim como o registro do processo de leitura dos enunciados 

de questões discursivas. 

Apresentaremos, analisaremos e discutiremos os três momentos da pesquisa, levando 

em consideração o modelo teórico e aplicando-o à realidade focalizada. A integra da pesquisa, 

ou seja, o texto completo pode ser consultada nos anexos deste trabalho. 

Discutiremos cada item da pesquisa no seu particular à medida que formos 

apresentando as questões. Num primeiro momento, trataremos das perspectivas, dos pontos 

de vista dos alunos-leitores sobre o texto didático, apoiadas nas pesquisas 1 e li, no que diz 

respeito à leitura dessa modalidade textual. Já para a pesquisa Ili, referente à leitura dos 

enunciados de questões analítico-expositivas, reservaremos o segundo momento. 

1. O que pensam alunos-leitores sobre ler o texto didático 

O texto didático tem uma leitura e um funcionamento particular. Sua leitura assegura a 

comunicação entre interlocutores que o recebem, muitas vezes, como sua única experiência 

com a leitura. Ele se constitui num dos elementos de um processo de interação, determinado 

pela instituição-escola, transmissora do saber. Cabe ao texto didático a transmissão desse 

saber institucionalizado. 

Lê-lo e compreendê-lo em sua globalidade e mesmo num nível de maior profundidade é 

um processo que decorre de um exercício lento e gradativo por parte do aluno-leitor no 

decorrer de sua escolaridade através da convivência diária com essa modalidade textual. 
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Questionados sobre o que significa ler um texto didático, os sujeitos de nossa pesquisa 

assim se expressaram: 

"Ler um texto didático quer dizer... (significa) 

" ... entender a mensagem que está se querendo passar através do texto, pois ele esconde 
por trás de si uma mensagem." 

" ... desvendar coisas, ver outros pontos de vista, aumentar conhecimento" 

" ... ler para aprender a ler o mundo." 

" ... obter conhecimento, saber o que as pessoas pensam." 

" ... conhecer opiniões diferentes das nossas e expandir horizontes" 

" ... ter uma cultura" 

" ... conhecer a linguagem de um autor que transmite a realidade da vida através de sua 
própria visão." 

" ... entender o que o autor quer dizer, suas próprias idéias" 

" ... entender os pensamentos de uma pessoa que "passa" seus conhecimentos e opiniões" 

" ... armazenar conhecimentos, expandir o pensamento." 

" ... aumentar nossa visão de mundo" 

" ... ler desde uma pequena frase e entendê-la, até frases mais complexas" 

" ... comunicar-se através da escrita" 

" ... ler é tornarmos tudo real em nossa mente e vivermos cada palavra" 

" ... descobrir o que está por detrás do texto" 

" ... pensar, refletir, conversar com alguém" 

" ... conhecer novas culturas e ganhar conhecimento" 

" ... ficar por dentro da opinião do escritor" 

" ... conhecer o passado e o presente" 

" ... conhecer coisas novas" 
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Como podemos observar, os sujeitos de nossa pesquisa encaram, em sua maioria, a 

leitura como uma ocasião, um momento que se tem para "obter conhecimentos", "conhecer 

algo novo", encarando o texto didático como um recurso de informação (o texto visto como 

fonte de informações). Cabuzia assim ao leitor, através da leitura do texto, ter acesso a esse 

conteúdo informacional, a que nos leva a supor que quanto mais textos ler, maior será a 

recepção de informação. Ler seria então aumentar informações, uma forma de chegar até elas. 

Notemos que poucos aludiram a realidade textual como resultado de um momento de 

reflexão, de encontro autor/leitor efetivando assim o processo de leitura. Convém observarmos 

também que a maioria se limitou a encarar a leitura do texto no seu sentido geral, não havendo 

a preocupação de encará-lo na sua especificidade: ler um texto didático, ocasião para estudar, 

para aprender. .. 

A noção de leitura como processo de interação pôde ser observada em algumas 

respostas que aludem ao tato de que, quando se lê, se "conversa com alguém", "comunica-se", 

"fica-se por dentro da opinião do escritor", situação em que o texto media a relação autor/leitor. 

É curioso também considerarmos a referência que os sujeitos-leitores na pesquisa 

fazem a respeito da noção de ler um texto, implicando-a com "entender". Encaram assim que 

toda leitura leva ao entendimento (ler é entender ... ), prevendo assim que a leitura traz 

necessariamente a compreensão. Isso nem sempre ocorre, pois podemos, muitas vezes, ler um 

texto e não compreendê-lo de imediato devido a problemas vários que dificultam sua 

compreensão. 

A partir dessas considerações, nossa análise pode se direcionar para a confirmação de 

que o ato de ler se constitui, sem dúvida, numa tomada de conhecimento do conteúdo do texto, 

implicando a existência de um leitor, de um código (configurado pelo próprio texto) e pelo 

autor. Por se tratar de um processo interativo, a leitura estabelece um diálogo do sujeito-leitor 
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com o texto, o que, no ambiente escolar, traz o professor como mero testemunho desse 

diálogo. 

Temos que considerar também que a leitura se processa através do desvendamento do 

texto, da percepção dos diversos níveis ou fontes de informação que interagem entre si, 

possibilitando ao leitor utilizar seus conhecimentos ortográficos, sintático-semânticos, 

pragmáticos, enciclopédias para ter acesso ao texto. É um momento privilegiado do processo 

de interação verbal em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores 

desencadeiam o processo de significação. 

Ler, nessa perspectiva, não se relaciona a decifrar, como num jogo de adivinhações, o 

sentido de um texto. Ao contrário, é a partir do texto que o aluno-leitor é capaz de atribuir-lhe 

significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos que leu, reconhecer 

nele o tipo de leitura que seu autor pretendia (no caso, do texto didático, uma leitura que vincula 

a informação, voltada para o ensino) e entregar-se a essa leitura. 

· Só dessa maneira que podemos entender o processo de leitura como a interlocução 

entre autor/leitor mediada pelo texto, um encontro com o autor ausente que se dá pela sua 

palavra escrita. O leitor assim não é visto como um ser passivo, mas aquele que busca 

significações, enquanto que o autor se mostra e se dilui nas leituras de seu texto, que lhe dá 

uma significação, imaginou seus interlocutores, mas não domina sozinho o processo de leitura 

de seu leitor. Este, por sua vez, reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-lhe também uma 

significação. 

Somente assim é que nossos sujeitos leitores adquirem a maturidade de leitura, 

construída pela convivência com muitos textos no ambiente escolar e fora dele. Geraldi (1985), 

citando Lajolo nos afirma que "leitor maduro é aquele para quem cada nova leitura desloca e 
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altera o significado de tudo o que ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos 

livros, das gentes e dá vida" (p. 80). 

Como deveriam nossos sujeitos-leitores se colocar diante da leitura do texto didático? 

Primeiramente, devemos considerar que diante do texto qualquer relação de 

interlocução é possível, porque o próprio texto pela na tipologia define sua possível leitura. 

Quando os sujeitos-leitores se colocam frente ao texto com o objetivo de extrair dele 

informações (e nossos sujeitos assim aludiram) é, na maioria das vezes, por solicitação do 

professor ou do próprio livro didático no sentido de responder a questões formuladas de forma 

direta, brusca, incisiva, autoritária ("O que significa superpovoamento?"), "leia o texto 

complementar e responda: .... ") ou ler para buscar conhecimento através de um roteiro 

previamente preparado ou sem roteiro. No primeiro caso, a leitura se processa para responder 

questões estabelecidas; no segundo somente se lê para recolher informações. Assim esse 

procedimento de extrair informações acontece em dois planos: retirar a informação na 

superfície textual ou num nível de maior profundidade, dependendo não só da leitura de um 

texto específico, como também de outros correlatos. 

Por outro lado, os sujeitos leitores podem optar por uma leitura estudo do texto, muito 

mais praticada nas demais disciplinas senão em Língua Portuguesa. Nessa postura cabe ao 

sujeito-leitor procurar a tese defendida pelo autor (idéia central) e seu processo argumentativo. 

Cremos, dessa maneira, que o principal objetivo no ensino da leitura deve se concentrar 

em assegurar ao aluno-leitor que ele entenda o que lê. Esse entendimento é o que chamamos 

de compreensão de leitura, um processo de extrair sentido da língua escrita, conjunto de 

operações mentais que ocorrem na cabeça do aluno-leitor enquanto ele está lendo e os 

produtos da compreensão, configurados pelos comportamentos produzidos depois que a 

compreensão ocorreu (respostas a questões, por exemplo). 
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A compreensão ocorre pela verificação do comportamento manifestado, dependendo 

das relações que o aluno-leitor estabelece com o autor durante a leitura do texto, ou seja, inferir 

sentidos não diretamente afirmados, no texto, traz conclusões, fazer generalizações, antecipar o 

que aconteceu, perceber o propósito do autor ... 

Daí, a importância de o sujeito-leitor, quando lê o texto didático, ter em mente o texto na 

sua concepção pragmática, lugar de expressão e espaço de interação entre autor/leitor. A 

natureza dos textos possibilita múltiplas leituras, mas isso não quer dizer que admite qualquer 

leitura visto que o leitor não pode colocar no texto o que lá não exista na forma de 

possibilidades. Orlandi (1987) nos fala em leitura parafrástica que se caracteriza pelo 

reconhecimento do sentido dado pelo autor e leitura polissêmica, aquela que se define pela 

atribuição de múltiplos sentidos do texto. 

Através da leitura, o aluno-leitor adquire novos conhecimentos, possibilitando um 

crescimento cognitivo e crítico que o torna assim um leitor competente, que não lê literalmente 

o texto, mas sim busca um significado. Scott (1983) nos diz que o aluno-leitor, no seu 

procedimento de leitura, deve procurar algo que não se encontra no texto e nossa busca cria 

significado a partir de elementos tais como: conhecimento prévio (conhecimento de mundo que .. 
o leitor ativa no momento da leitura), compreensão do co-texto (habilidades do leitor em 

perceber as ligações internas do texto) e habilidade de raciocínio (percepção das relações 

retóricas, de funções não-explícitas, habilidade de distanciamento do texto) para assim 

compreender o texto na sua globalidade. 

Quando lê o texto didático, o aluno-leitor não deve perder de vista a finalidade prática e 

imediata dessa leitura, instrumento para ampliar seu conhecimento e entender o mundo. Deve 

perceber nessa modalidade textual uma unidade coerente que não se limita somente a fornecer 

informação, mas um aspecto formativo que o capacita a desenvolver suas habilidades e 

estratégias de leitura, entendendo uma nova realidade a partir da interação autor/leitor. 
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Sabemos, porém, que a leitura que a escola como instituição propõe é mecânica, 

padronizada, linear, realizada apenas em nível da identificação, projeto programado pelo 

professor para obter uma resposta única e universal. O aluno lê assim para reter conhecimento, 

sem conferir sentido ao que lê, sem questionar e sem posicionar-se. Ela reproduz a atitude 

autoritária e de dominação existente na sociedade, vinculada que está ideologicamente ao 

sistema. 

Ler um texto, principalmente o didático, no ambiente escolar, significa, acima de tudo, 

estabelecer uma relação dialética com o texto, revestindo-se de significado, tornando-se um 

processo que permite uma relação dinâmica entre professor e aluno que estabelecem trocas 

entre si e se enriquecem mutuamente. 

Ler um texto se concretiza como um procedimento que deve desacomodar o aluno que 

questiona, se posiciona, debruça-se na realidade textual. Compreender a leitura significa 

apreendê-la no quadro das relações que a constituem: na relação leitor/texto; na relação 

leitor/autor, mediada pelo texto; na relação entre, de um lado, leitor, texto , autor e, de outro, às 

práticas históricas e sociais que as produzem. 

Tratando ainda de como os sujeitos-leitores vivenciam, no cotidiano escolar e fQra dele, 

a leitura do texto didático, a pesquisa li (Vide Anexos) concentrou sua atenção no desempenho 

de experiências de leitura. Abordamos nesse instrumento questões relativas às características 

do leitor, finalidade da leitura do texto didático além de situações específicas de compreensão 

de leitura, dificuldades com o léxico no momento da leitura nos diferentes componentes 

curriculares do ensino de 21 grau. 

A questão 1 apresenta ao leitor alternativas para que ele possa traçar, sob seu ponto de 

vista, o perfil do bom leitor, do leitor proficiente: 
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Questão 01 - O que significa para você ser um bom leitor? (Se achar necessário, marque mais 

de urna alternativa) 

( ) aquele que faz urna leitura das idéias principais 

( ) aquele que consegue compreender totalmente o texto depois de uma única leitura 

(.) aquele que consegue estabelecer relação entre o que o texto diz e o seu próprio 
conhecimento sobre o assunto 

(.) aquele que faz, primeiramente, uma leitura global (títulos, subtítulos, nome do autor) para , 
em seguida, ler o texto mais detalhadamente 

(•) aquele que consegue relacionar as ilustrações, esquemas e gráficos com o conteúdo do 
texto 

( ) aquele que lê palavra por palavra, frase por frase 

( } aquele que ao ler o texto e encontrar palavra desconhecida usa freqüentemente o dicionário 

Sobre a questão em foco, nossos sujeitos-leitores assim se expressaram a respeito do 

"bom leitor": 

1• item - "aquele que consegue estabelecer relação entre o que o texto diz e o seu próprio 

conhecimento sobre o assunto" (21 indicações - 39,62%) 

2- item - ºaquele que faz, primeiramente, uma leitura global (títulos, subtítulos, nome do 
autor) para, em seguida, ler o texto mais detalhadamente" (14 indicações - 26,42%) 

3t item - ºaquele que ao ler o texto e encontrar palavra desconhecida usa freqüentemente o 
dicionário" (19 indicações - 16,98%) 

4t item - "aquele que consegue relacionar as ilustrações, esquemas e gráficos com o conteúdo 
do texto" (6 indicações - 11,32%) 

s- item - "aquele que faz uma leitura das idéias principais" (3 indicações - 5,66%) 

Por outro lado, não foram registrados indicações que se referem ao "bom leitor'' como 

"aquele que consegue compreender totalmente o texto e depois de uma única leitura (& item) e 

"aquele que lê palavra por palavra, frase por frase" (7• item). 
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Mais claramente podemos observar esses resultados pelo gráfico: 
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Figura 1: Distribuição do percentual da freqüência observada para Q1. 

É importante então que consideremos que, na verdade, nossos sujeitos caracterizam o 

"bom leitor", abordando aspectos relevantes: a leitura globalizante como ponto inicial do 

processo; a importância do conhecimento prévio; a leitura não só do texto como também do 

co-texto e do paratexto (elementos complementares que auxiliam a compreensão); a 

preocupação com aspectos que envolvem dificuldades do vocabulário e a leitura dos pontos 

principais. 

É interessante que não indicam a realidade de que uma única leitura seja o suficiente 

para a compreensão total do texto, pois é superficial, deixa lacunas. Muitas vezes, no ambiente 

escolar, essa prática de leitura se torna uma constante, algo muito comum, uma vez que os 

leitores não recebem orientação suficiente para o seu processamento. Por outro lado, a 

fragmentação do texto compromete sua intelecção. 

Na realidade, o bom leitor entende bem o que lê, desenvolvendo habilidades próprias 

que revelam: uma leitura com objetivo determinado, com mais vogar para uma compreensão 

melhor sucedida, uma avaliação constante da leitura com questionamentos; bom domínio do 
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léxico, sabendo perceber o sentido de palavras novas pelo contexto, usando bem o dicionário; 

uma leitura atenta do texto, co-texto e paratexto, não deixando de lado constantes retornos ao 

texto para esclarecer dúvidas. 

Dessa forma podemos registrar que uma leitura voltada para o leitor possibilita 

desconstruir e construir visões de mundo a partir da coerência semântica pressentida na leitura 

do texto. O bom 1eitor, numa visão ideal, é aquele previsto pelo texto e para o qual se organiza 

uma rede de estruturas que convidam a uma resposta, predispondo que a leitura seja feita de 

determinadas formas. O leitor real, por sua vez, recebe no momento da leitura certas imagens 

mentais que vão ser inevitavelmente delineadas pelo repertório dos leitores que ele já 

processou. 

Daí entendemos que nenhum leitor chega ao texto "inocente", ao contrário, ele já traz 

experiências anteriores determinadas pela sua história e seu modo de ver o mundo. Assim o 

leitor assimila o conteúdo textual em sua consciência e a transforma em sua própria 

experiência, fazendo com que consideremos o texto como ponto de partida para a 

sistematização de sentidos, repertório de experiências do leitor que vai desencadear o processo. 

Através da leitura, temos a oportunidade de formular o informulado e o prazer da leitura 

passa a ser visto não como consumo para o leitor e o texto como algo pronto, monolítico, 

intocável, mas sobretudo como algo em transformação, em processo, momento em que o leitor 

assume uma parte ativa de co-autor, de participação, enriquecendo o próprio ato de ler. 

A questão 02 solicitou aos sujeitos-leitores a indicação da finalidade da leitura do texto 

didático em sala de aula e fora dela, ou seja, para quê ler o texto didático: 
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Questão 02 - Para você, qual a finalidade da leitura dos textos didáticos em sala de aula ou 

mesmo em casa? (Você pode marcar mais de uma alternativa) 

( ) manter as obrigações escolares 

(*)aprofundar seus conhecimentos sobre assuntos de seu interesse ou necessidade 

{ ) discutir o assunto com seus colegas 

(*) obter nota nas avaliações 

() outra(s). Especifique: 

Ao que eles responderam: 

11 item - "aprofundar seus conhecimentos sobre assuntos de seu interesse ou necessidade" 
(24 indicações - 82,76%) 

2• item - discutir o assunto com seus colegas" (4 indicações -13,79%) 

3a item - "manter as obrigações escolares" (1 indicação - 3,45%) 

Não ocorreram indicações ao 4• item {"obter nota nas avaliações"). 

Essas indicações ficam explicitadas também no gráfico seguinte: 
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Figura 2: Distribuição do percentual da freqüência observada para 02. 

Observamos assim que nossos sujeitos-leitores encaram a leitura do texto didático 

como ocasião para um aprofundamento ou mesmo conhecimentos de assuntos novos de 

interesse ou necessidade. O texto didático, em sua essência, veicula informações, 

conhecimentos voltados para o ensino. É através dele que o aluno-leitor tem acesso aos 

conteúdos das disciplinas que estuda, via livro didático ou outro material alternativo, momento 

em que se sistematiza a informação, armazenando conhecimentos. 

Não podemos perder de vista que o texto didático deveria ser, em princípio, diferente de 

um texto qualquer, com um conteúdo organizacional eficiente a fim de possibilitar aos alunos-

leitores um melhor aproveitamento do conteúdo de leitura, pois mostra a estrutura geral do 

texto e as inter-relações entre as idéias apresentadas. 

Notamos, por outro lado, que a não indicação do item "obter nota nas avaliações" e a 

baixo indicação em "manter as obrigações escolares" refletem um certo distanciamento hoje de 

posturas típicas do senso comum no ambiente escolar. Isso pode nos revelar um certo 
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compromisso dos alunos-leitores com uma visão mais ampla e menos imediatista do processo 

de aprendizagem. 

Já a questão 03 nos traz a visão que nossos sujeitos-leitores possuem do "leitor real". 

Convidamos os alunos pesquisados a refletirem sobre os seus procedimentos como leitores do 

texto didático. 

Questão 03 - Quando você lê os textos didáticos sugeridos pelo professor, como você faz essa 
leitura? (Você pode assinalar mais de uma alternativa) 

( ) consegue compreender o texto a partir de uma única leitura 

(*) consegue estabelecer uma relação entre o conteúdo do texto e seu próprio conhecimento 
sobre o assunto 

(*) faz primeiramente uma leitura global (lê título, subtítulo, nome do autor) para depois efetuar 
uma leitura mais detalhada 

(*)tenta relacionar as figuras, esquemas, gráficos e tabelas com o conteúdo 

( ) faz uma leitura dos pontos principais 

( ) lê palavra por palavra, frase por frase 

( ) usa freqüentemente o dicionário quando encontra uma palavra desconhecida 

() outro(s). Especifique: _________________ _ 

Ao que eles indicaram: 

1 • item - "consegue estabelecer uma relação entre o conteúdo do texto e seu próprio 

conhecimento sobre o assunto" (17 indicações - 40,48%) 

2• item - "faz primeiramente uma leitura global (lê título, subtítulo, nome do autor) para depois 
efetuar uma leitura mais detalhada" (12 indicações - 28,67%) 

3e item - "tenta relacionar as figuras, esquemas, gráficos e tabelas com o conteúdo" (7 
indicações - 16, 67%) 

4' item - "lê palavra por palavra, frase por frase" (3 indicações - 7, 14 % ) 

5• item - "faz uma leitura dos pontos principais" (2 indicações - 4,76%) 
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& item - "usa freqüentemente o dicionário quando encontra uma palavra desconhecida" (1 
indicação - 3,12%) 

Não registramos indicação para "consegue compreender totalmente o texto a partir de 

uma única leitura" (7• item). Com relação ao item "outros", encontramos a ocorrência de "falta 

de interesse por matérias que não gosta", revelando que o aluno-leitor, muitas vezes, não se 

interessa por determinados conteúdos relacionados a um componente curricular que não é de 

sua preferência. Assim ele lê somente o que gosta. Tal fato advém, com certeza, de 

experiências de leitura mal sucedidas, mal orientadas, dificultando assim o processo de ensino

aprendizagem. 

O gráfico abaixo retrata melhor o comportamento dos sujeitos-leitores na questão 03. 

45,00% ........ ... - .. - .. - ............... - ...... - - .. - ....................................... - .. - .... - .... - ...... - ............ - - - - - - - -
40,48% 

40,00% 

35,00% 

30,00% ••••• 2_8t5!'f:o •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••• 

25,00% .. 

20,00% •••• "11>;&7'~ ••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••• 

15,00% 

10,00% • - ••• º7', 14%º ••• • ••.•. • •• ••• •••••••• • ••.••• - •• 

4,76% 
5,00% . . ... l.1r6 ............ . 

0,00% 
0,00% 

1• Item 4• 1tem r1tem 

Figura 3: Distribuição do percentual da freqüência observada para 03. 
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Essa questão revela-nos a postura do "leitor-real" em contraposição ao "leitor ideal" 

veiculado pela questão 01. Se colocaremos lado a lado, respostas e gráficos das questões 

citadas (01/03), podemos observar: 

Questão 01 
"leitor ideal· 
1• item - aquele que consegue estabelecer relação 
entre o que o texto diz e o seu próprio cQnhecimento 
sobre o assunto. 

2• item 
- aquele que faz, primeiramente, uma leitura global 
(títulos, subtítulos, nome do autor) para, em seguida, 
ter o texto mais detalhadamente. 
3' item 
- aquele que ao ler o texto e encontra palavra 
desconhecida usa freqüentemente o dicionário 
4• item 
- aquele que consegue relacionar as ilustrações, 

esquemas e gráficos com o conteúdo do texto. 
5' item 
- aquele que faz uma leitura das idéias principais 

Questão 03 
·1eitor real" 

1• item - consegue estabelecer uma relação entre o 
conteúdo do texto e seu próprio conhecimento sobre o 
assunto. 

2e item 

- faz primeiramente uma leitura global (lê título, 
subtítulo, nome do autor) para depois efetuar uma 
leitura mais detalhada. 
3' item 
- tenta relacionar as figuras, esquemas, gráficos e 
tabelas com o conteúdo. 
4• item 
- lê palavra por palavra, frase por frase 

5' item 
- faz uma leitura dos pontos principais 
6t item 
- usa freqüentemente o dicionário quando encontra uma 
palavra desconhecida 

Pelas referências que os sujeitos-leitores fazem do "leitor ideal" e do "leitor real", 

notamos, pelo confronto das duas realidades, que, em muitos pontos as considerações se 

equivalem, enquanto em outros, pela ordem de enumeração, há pontos que se distanciam. É o 

que podemos observar também quando comparamos os dois gráficos: 
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Figura 1: Distribuição do percentual da freqüência obseNada para Q1. 
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Figura 3: Distribuição do percentual da freqüência obseNada para Q3. 
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A questão 04 solicitou aos sujeitos-leitores que indicassem qual seu procedimento 

habitual quando a compreensão de determinados trechos de textos vão se efetiva no processo 

de leitura. 

Questão 04 - Em sala de aula, qual a sua atitude habitual, quando não consegue compreender 
determinados trechos dos textos durante a leitura? 

Marque: (1) para "nunca" 

(2) para "algumas vezes" 

(3) para "sempre" 

(*) pergunta ao professor 

( ) fica quieto( a) e continua lendo o texto 

(*) pergunta ao seu colega 

(*)faz perguntas a você mesmo, tentando descobrir exatamente o que não entendeu 

(*) relê o texto mais atentamente 

() outro(s). Especifique:------------------

Os resultados revelaram o seguinte: 

Nunca Algumas Sempre 
vezes 

11 item "pergunta ao professor" 4 20 1 

2v item "fica auieto continua lendo o texto" · 9 14 2 
3v item "oeraunta ao seu coleaa" 1 17 7 
42 item "faz perguntas a você mesmo, tentando descobrir o 10 15 

exatamente o aue não entendeu" 

52 item "relê o texto mais atentamente" o 6 19 

outros o o o 

O que o gráfico revela mais exatamente: 
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Figura 4: Distribuição da freqüência observada para Q4. 

Observamos que os alunos-leitores, em sua maioria, algumas vezes, recorrem ao 

professor quando da não compreensão textual no momento da leitura. Outras vezes, ficam 

quietos e continuam a leitura, talvez esperando encontrar no texto alguma pista que lhes 

fornecem a solução para o problema. Algumas vezes, recorrem aos colegas, mas sempre se 

questionam, tentando descobrir o que não entendem. A releitura do texto com mais atenção é 

também maior ponto que a maior parte processa, buscando o entendimento. 

Assim diante da situação focalizada pela questão, notamos que os alunos-leitores 

procuram achar eles mesmos uma solução para o problema da não-compreensão, recorrendo 

à releitura, aos colegas e muito pouco ao professor que deveria ser encarado como mediador 

do processo. 

A questão 05 trabalha com a dificuldade de compreensão decorrente de um fator lexical, 

ou seja, qual o procedimento, durante a leitura, quando se encontra uma palavra desconhecida. 
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1a item 

2a item 

3e item 
4a item 

Questão 05 • Durante a leitura, qual é a sua atitude habitual quando encontra uma palavra 
desconhecida? 

Marque: (1) para "nunca" 

(2) para "algumas vezes" 

(3) para "sempre" 

(*) procura a palavra no dicionário 

( ) tenta adivinhar o significado 

(*) pergunta o significado para o professor 

( ) ignora e continua a leitura 

() outros(s). Especifique:------------------

Os resultados mostram o seguinte quadro: 

Nunca Algumas Sempre 
vezes 

"procura a palavra no dicionário" 4 19 2 
"tenta adivinhar o significado" 3 16 6 
"pergunta o significado para o professor" 2 21 2 
"ignora e continua a leitura" 14 9 2 

-
outros o o ' o 

O que o gráfico revela mais explicitamente: 
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Figura 5: Distribuição da freqüência obse1Vada para 05. 

Em se tratando de uma dificuldade no campo lexical, no momento da leitura, notamos 

que os alunos-leitores algumas vezes lançam mão do dicionário para sanar suas dúvidas, 

tentando adivinhar o significado. Mais uma vez fica comprovado que poucos são os momentos 

em que o professor é solicitado. Diante de uma dificuldade com o léxico não a ignoram e 

continuam a leitura, procurando uma solução imediata, mesmo que não satisfaça por completo 

a dúvida. 

Por último, a questão 06 vai tratar da facilidade/dificuldade de compreensão dos textos 

didáticos das disciplinas do currículo da 3v série do 29 grau. Pedimos que indicassem, em cada 

disciplina, se encontravam dificuldade ou facilidade. Obtivemos os seguintes resultados, 

constantes no quadro e no gráfico. 
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Questão 06 - Com relação aos textos didáticos das matérias que você estuda, você os 

considera: 

Matérias 
Português 
História 
Geografia 
Filosofia 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 

Ao que responderam: 
Fácil Compreensão 
1. Geografia (25) 
2. Português (21) 

3. Biologia (20) 
4. História (18) 
5. Filosofia (15) 
6. Matemática (15) 
7. Física (18) 
8. Química (1 O) 

Graficamente expresso em: 

Fácil Compreensão 
(*) 
(*) 

(*) 

(*) 
( ) 

( ) 

( ) 

(*) 

Difícil Compreensão 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
(*) 

(*) 
(*) 

( ) 

Difícil Compreensão 
1. Química (15) 
2. Física (12) 

3. Filosofia (11) 
Matemática ( 11 ) 

5. História (7) 
6. Biologia (5) 
7. Português (4) 
8. Geografia (1) 

26 - -2~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

21 
20 

20 - - - - - "18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

16 16 16 
16 -

10 -

o 
Geografia Português Biologia História Filosofia Matemática Física Química 

Figura 6: Distribuição da freqüência observada para Q6. 

• FÁCIL 

• DIFÍCIL 
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Pela realidade configurada pelas respostas à questão 06, podemos notar que os 

sujeitos-leitores encontram maior facilidade de compreensão quando da leitura de textos das 

disciplinas ligadas à área de Humanidades (Português, História, Geografia). Ao seu lado, 

Biologia também foi indicada como de fácil compreensão ao passo que Filosofia, juntamente 

com as disciplinas da área de Ciências Exatas (Matemática, Física, Química) se concentram 

naquelas que oferecem maior dificuldade para compreensão. 

Cremos que tal realidade se evidencia pelo fato de que algumas disciplinas se revelam 

aos alunos com maior complexidade do que outras, exigindo uma maior habilidade de 

raciocínio e concentração e mesmo uma certa disciplina interior para trabalhar com conceitos 

mais abstratos. Entram em jogo também as diferenças individuais e desempenho individual de 

cada sujeito frente às disciplinas do currículo escolar. 

Em termos de leitura, cada componente curricular exige do aluno-leitor um manejo de 

habilidades próprias. Ao final do ensino de 2• grau, o aluno deve estar apto a ser um leitor 

proficiente nos pontos básicos de cada disciplina (Jornal Anglo-Maio 1989, p. 8): 

(a) em Português: a capacidade de leitura no sentido de perceber e compreender os 
componentes lingüístico textuais, isto é, a compreensão das idéias fundamentais do texto, 
a partir de uma análise das relações existentes entre elas e das etapas do desenvoívimento 
textual (habilidade na decodificação de um texto, apreendendo as idéias e as partes 
fundamentais); no que se refere à literatura, apresentar a capacidade, através da leitura do 
texto de reconhecer aspectos da natureza social, política, econômica e cultural que o 
produzem, relacionando-o à realidade vivenciada no momento atual; 

(b) em História: a leitura como ponto de partida para uma busca de conhecimento não 
fragmentário e linear no sentido de manifestar a compreensão do processo histórico e seu 
significado não global e menos factual; 

(c) em Geografia: a leitura como um momento para a compreensão das interações entre os 
diversos elementos do espaço geográfico, abrangendo sociedade e natureza; a 
compreensão de conceitos, mapas, gráficos, dados estatísticos e textos geográficos como 
forma de expressão envolvendo conhecimentos de localização, orientação e representação 
cartográfica; 
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(d) em Filosofia: a partir da leitura, possibilitar a reflexão crítica da realidade que nos cerca, 
compreendendo o mundo verbal e não-verbal numa diversidade temática de compromisso 
com o hoje; uma reflexão crítica também voltada para a compreensão da Filosofia como 

disciplina que tem como palco o mundo, condição essencial para que passemos do vivido 
para o refletido; 

(e) em Matemática: a leitura como uma forma para possibilitar o aluno-leitor resolver 
problemas matemáticos: compreensão e manipulação de conceitos envolvidos, a 
familiaridade com a notação matemática, a convivência com a linguagem matemática de 
modo a se evitar a memorização e cálculos excessivos, privilegiando o raciocínio; 

(f) em Física: a leitura voltada para a compreensão dos conceitos fundamentais da Física e sua 
aplicação a fatos da vida cotidiana, a compreensão de gráficos e figuras como forma de 
uma leitura eficiente dos fenômenos físicos; 

(g) em Química: a leitura com o objetivo de priorizar a compreensão da natureza do 
conhecimento químico, seu processo de elaboração, bem como sua aplicação, enfatizando 
o cotidiano, isto é, a compreensão dos fenômenos químicos ligados ao cotidiano do aluno

leitor; 

(h) em Biologia: a leitura como instrumento básico para a compreensão do mundo biológico 
nas situações do cotidiano do aluno-leitor, o que leva a analisar criticamente ciência e 
tecnologia e suas conseqüências na melhoria da qualidade de vida. 

A partir dessas considerações, podemos enfatizar a necessidade do aluno-leitor em 

priorizar a leitura do texto didático no ambiente escolar, não só como fonte de informações, 

mas acima de tudo, elemento orientador que inter-relaciona os diferentes elementos do 

currículo escolar. A leitura se estabelece assim como ponto básico, pré-requisito para um 

acesso mais efetivo aos conteúdos veiculados pelas disciplinas do currículo. 

Nossos alunos-leitores assim conscientes de que a leitura se constitui, por um lado, 

numa constante busca de sentido pelo leitor ativo no processo de interação. É o que preconiza 

Frank Smith quando descreve o processo de leitura como um procedimento de fazer perguntas 

a partir do texto e a leitura com compreensão concretizada a partir da obtenção de respostas a 

essas questões. Para Smith, o leitor, quando lê, faz uso de dois tipos de informação: visual, 
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representada pela página impressa e a não-visual, configurada pelo conhecimento que ele 

(leitor) já tem sobre a leitura, sobre a língua e sobre o mundo. 

Por outro lado, K. S. Goodman focaliza a leitura como um jogo psicolingüístico de 

adivinhações (predições, uso do conhecimento prévio) como uma das maneiras de se ler e 

aprender a ler, envolvendo uma interação entre pensamento e língua. Quando o leitor utiliza 

informação gráfica, sintática e semântica, ele prediz, antecipa (sedimentado nessa informação) 

e seleciona do texto apenas o suficiente para confirmar sua hipótese do que está para vir e para 

sugerir mais informação semântica e sintática. 

Dessa forma leitores proficientes fazem predições bem sucedidas, mas ocorrem 

· também falsas pistas que vão alterar o sentido de uma maneira inaceitável. Qualquer leitor 

comete erros ao ler um material que não conhece, mas numa deve se distanciar de seu objetivo 

maior: a compreensão. 

· Vimos em momentos da pesquisa, a situação do leitor se deparar com uma palavra 

"nova", desconhecida. Esse leitor poderá adotar diferentes procedimentos: ele simplesmente 

ignora a palavra ou procura "adivinhar" seu significado. Quando adivinha o seu sentido de 

palavras ou expressões encontradas na leitura do texto, o aluno-leitor faz uso do contexto em 

que elas se acham inseridas incluindo para isso recursos do co-texto e do paratexto, 

relacionamentos morfológicos, sintáticos e semânticos de palavras conhecidas. 

Dessa forma o leitor usa pistas do contexto e, em busca do sentido global do texto, a 

compreensão do todo, muitas vezes, contribui para a compreensão de vocábulos 

desconhecidos. Para que nossos leitores se tornem proficientes é preciso que encarem a leitura 

como algo que faz sentido. O aluno-leitor lê em busca do significado. 

Apoiados nos resultados da pesquisa quando enfocam a realidade de leitura do texto 

didático pelos alunos-leitores, podemos assim avaliar a importância do leitor, como elemento 
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ativo no processo da leitura. Ele traz ao texto sua contribuição (conhecimento da língua, do 

mundo e da leitura) e sua interação com o autor através da página escrita. Somente assim o 

desenvolvimento da compreensão de leitura se processa de modo mais comunicativo e eficiente 

quando leva em consideração o conhecimento prévio, a participação ativa do leitor e a realidade 

de que um leitor lê em busca de sentido e não da identificação de palavras ou frases. 
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2. Como alunos-leitores lêem e compreendem os enunciados de 

questões analítico-expositivas 

Este segmento do trabalho procura mostrar como os alunos-leitores, sujeitos de nossa 

pesquisa, lêem e compreendem os enunciados de questões discursivas, dissertativas 

encontradas nos livros didáticos da 31 série do 2• grau e nas avaliações a que foram submetidos 

no processo de ensino-aprendizagem. É o resultado da Pesquisa Ili (Ver Anexos) que será 

apresentado, analisado e discutido. 

Apresentamos aos sujeitos-leitores, duas de cada componente curricular e solicitamos a 

eles, inicialmente, uma leitura atenta. Em seguida, pedimos que explicassem, por escrito, o que 

cada questão solicitava. Esclarecemos que somente nos interessava a explicação da tarefa a ser 

realizada e não a resposta à questão. 

Procuramos escolher as questões envolvendo operações discursivas diversas (palavras 

operatórias): classificar, relacionar, explicar, caracterizar. Nossa intenção, como já explicitamos 

anteriormente, é verificar até que ponto os alunos-leitores entendem o que lêem, até que ponto 

encontram dificuldades na leitura decorrentes do desconhecimento do sentido de certos itens 

lexicais específicos de operações discursivas, da organização e articulação textuais .... 

Para realizar o trabalho de análise dos resultados nos apoiaremos nos seguintes pontos: 

(1) A organização textual: Quanto à organização textual serão observados aspectos relevantes, 
tais como, de onde os textos foram extraídos e sua apresentação, fator de grande 
importância para a legibilidade do texto. Em determinadas questões, abordaremos a idéia 
do "texto como imagem", isto é, aspectos visuais como elementos que contribuem para o 
estabelecimento da significação e a relação dos aspectos lingüísticos que dão sentido ao 
texto com outros aspectos significativos veiculados por elementos não-lingüísticos (a 

imagem global do texto). Para tanto faremos algumas considerações de modo mais 
preciso: o texto se constitui no objeto de nossa ... análise, o todo que está sendo analisado 
e que apresenta o corpo contínuo, o lingüístico; o paratexto com os elementos lingüísticos 
que fazem parte do texto em paralelo {explicações colocadas à margem, definições, notas, 
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títulos, informações introdutórias ... ) e o co-texto com os elementos não lingüísticos 
(quadros, esquemas, figuras, gráficos ... ) Assim a organização textual contribui 
enormemente para o nível da legibilidade (cf. Otoni, 1985). 

(2) Marcas que derivam da relação enunciado/enunciação: São os elementos do processo de 
enunciação textual, definidos a partir do texto realizado pelo enunciador através de marcas 

presentes no enunciado. Observaremos assim os conceitos de distância (a atitude do 
sujeito falante face ao enunciado - a relação enunciador/enunciado; de modalização (o 
modo como o sujeito constrói seu enunciado); de tensão (a relação emissor/receptor, isto 
é, sujeito/interlocutor(es)) e de transparência (nível de enunciação do enunciado pelo 
receptor). 

É nesse aumento que enfocaremos aspectos relativos ao emprego de modos verbais, 
ordem direta/inversa marcas da temporalidade através dos tempos verbais empregados e 
dos advérbios e expressões modalizadoras, elos coesivos, elementos anafóricos , a citação 
do discurso alheio ... (cf. Otoni, 1985; Citelli, 1991 e Pereira, 1993). 

(3) Palavras Operatórias ou Operações Discursivas Dominantes: Os itens anteriores não são 
suficientes para desvendarmos o funcionamento discursivo/textual. Este item - palavras 
operatórias ou operações discursivas dominantes - revela as intenções de comunicação do 
enunciador nos textos didáticos, principalmente nos enunciados de questões analítico

-expositivas. Assim procurarmos observar as operações discursivas mais diretamente 
ligadas aos textos didáticos: definir, classificar, descrever, relacionar, dentre outros que, 
em alguns momentos chegam a dificultar a própria legibilidade pois são, muitas vezes, de 
difícil percepção ao aluno-leitor. 

Da posse desses dados, passaremos à apresentação, análise e discussão dos 

resultados. De início, daremos um apanhado geral dos aspectos relevantes observados no 

conjunto das questões para, em seguida, analisarmos pormenorizadamente cada enunciado. 

A finalidade básica de cada questão reside em instruir o aluno-leitor na resolução de um 

exercício, tomando como ponto de partida um conteúdo previamente abordado. As questões 

foram extraídas de livros didáticos adotados pela escola onde se realizou a pesquisa e de outros 

livros indicados aos alunos ou utilizados pelos professores como material de consulta na 

elaboração de trabalhos, exercícios, avaliações. 
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No que se refere a organização textual, observamos que a maioria das questões 

selecionadas apresenta somente o texto de forma direta, objetiva, às vezes, brusca e incisiva 

(questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13). Outras (questões 1, 9, 14) trazem uma informação introdutória 

como forma de contextualizar o leitor sobre a situação que lhe será proposta como reflexão. Por 

outro lado, as questões 1 O, 12, 16, complementando o texto e contribuindo para uma visão do 

texto, apresentam um co-texto a partir de esquemas e diagramas. Um texto que cita o discurso 

alheio, marca da heterogeneidade discursiva, faz parte da questão 15. Nenhuma das questões 

apresentou paratexto, informações adicionais, à margem do texto. 

A relação enunciado/enunciação se faz presente, marcando a voz do enunciador 

integrada ao próprio texto, estabelecendo assim uma certa distância entre autor/leitor. Essa 

distância é muito grande e nos remete à relação professor/aluno. Assim a voz do enunciador é 

mais forte do que a dos próprios elementos enunciados. Porém, notamos que a questão 14 

quebra essa distância pelo uso da forma pronominal "você" que traz a presença do tom 

coloquial, aproximando os interlocutores ao mesmo tempo que remete o aluno-leitor à sua 

própria leitura do texto. 

A marca da autoridade é sentida praticamente em quase todas as questões através de 

formas verbais no imperativo (escreva, classifique, relacione, descreva, explique, caracterize, 

traduza, dê, determine, identifique, analise) quando são feitas as solicitações das operações 

discursivas. Esse uso da forma imperativa faz com que o autor do texto assuma a figura do 

professor ao expressar uma ordem. Outras vezes é o presente, tempo do mundo comentado 

que é utilizado para apresentar a questão: "como é possível..., qual (é) a etimologia ... , para que 

serve ... " 

É importante também que notemos o emissor como um eu impositivo, que comanda, 

somente cedendo espaço na questão 15 quando introduz o discurso alheio ("o texto abaixo 

refere-se à evolução de uma família vegetal"), retomando o discurso logo em seguida com sua 
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voz de autoridade ("identifique"). Muitas vezes notamos uma parte introdutória na questão, 

servindo como uma "orientação" para contextualizar o aluno-leitor não contreculou (questões 1, 

11, 14, 15) antes de formular a questão. 

Os textos das questões escolhidas parecem ser compreensíveis pelo sujeito-leitor, mas, 

muitas vezes, como veremos adiante, a legibilidade é comprometida pelo desconhecimentos de 

certos itens lexicais específicos ou mesmo falta de habilidade do sujeito-leitor em processar a 

leitura. Por outro lado, observamos que as máximas enunciadas por Grice (1982) são 

observadas com propriedade, contribuindo para a efetivação não só da legibilidade como da 

compreensão em termos cooperativos: o emissor se preocupa para que a mensagem chegue ao 

sujeito-leitor de forma efetiva. 

Observemos, então, cada questão no seu particular, e as explicações dos sujeitos -

leitores. 

Português 

Questão 1 - O regionalismo foi uma característica marcante dos autores brasileiros do início d~ 
século XX. Escreva, com relação a cada autor, a região por ele retratada, bem como uma de suas 
obras características: 

a) Monteiro Lobato e) Lima Barreto 

b) Euclides da Cunha d) Graça Aranha 

A questão se refere a literatura pré-modernista no Brasil, enfocando o Regionalismo 

como característica marcante desse momento literário. Essa realidade nos apresenta na frase 

inicial, uma explicação clara, ocasião em que se usa um tempo do mundo narrado ("foi") como 

alusão ao discurso da História, essencialmente narrado. Segue-se a expressão de uma tarefa 

operatória traduzida pelo imperativo "escreva" e se solicita do aluno-leitor a indicação, em 
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relação aos autores citados, da região que cada um focalizou, seguida de uma outra 

representativa de cada autor. 

Os nossos sujeitos-leitores ao explicarem o que compreenderam da proposta da 

questão, assim se expressaram: 

(Os textos foram transcritos no original tal qual foram enunciados. Somente nos 

restringimos a respostas que envolvem diretamente problemas de compreensão. Não 

registramos informações redundantes) 

(1) "Escreva o que aconteceu com cada um desses autores. Cite as cidades ou estados por 
onde passaram e suas principais obras." 

(2) "Falar a respeito de cada autor, de suas obras" 

(3) "O autor comenta que o regionalismo foi uma característica que marcou alguns autores do 
século XX. Na 21 parte, o autor pede para citarmos a região que ele escreveu característica 
dos autores citados abaixo." 

(4) "Analisar aonde se localizava cada autor e sua maneira de escrever." 

(5) "Devo indicar o nome de uma obra de cada autor e citar o nome e características da região 
desta obra." 

(6) "Dizer o local em que se passa a história escrita pelos autores e uma de suas histórias 
típicas de cada um." 

(7) "Mostrar a região por ele retratada de cada autor." 

(8) "Não consigo explicar." 

Como pudemos notar as explicações se afastaram totalmente do que foi solicitado. 

Basta que coloquemos lado a lado a proposta da questão e as explicações desses nossos 

sujeitos-leitores para comprovarmos a distância daquilo que foi proposto e como foi 

encaminhados pelos enunciatários. Essas oito indicações ou se limitam a uma paráfrase da 

questão ou apresentam explicações que constatam a não-compreensão (ver respostas 1, 4). 
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Cumpre notarmos que, na verdade, a questão não oferece dificuldade de compreensão, não 

apresentando vocábulos desconhecidos. A legibilidade é clara e a não compreensão só pode ser 

decorrência da falta de habilidade do sujeito-leitor em processar a leitura, o que se percebe na 

resposta 3 ("falar a respeito de cada autor, de suas obras" - mas não é isso que pede!) e 

mesmo a resposta 8 em que o aluno-leitor revela claramente" não consigo explicar. 

Questão 2 - "O funcionârio parou indeciso." Classifique o predicado da oração. 

Esta questão traz uma oração em seu início e solicita ao leitor que classifique seu 

predicado. Trata-se de uma questão muito comum nos livros didáticos quando abordam 

assuntos gramaticais, especificamente os relacionados à sintaxe. Assim solicita-se ao aluno-

leitor que observe a oração e diga que tipo de predicado (verbal, nominal ou verbo-nominal) 

ocorre na seqüência fornecida. A questão trabalha assim a operação discursiva (palavra 

operatória) de "classificar", entendida aqui no seu sentido mais usual: "fazer com que o aluno 

empregue agrupamentos já estabelecidos, "ou seja", colocar nos itens pré-estabelecidos 

(verbal, nominal, verbo-nominal), o predicado da oração. 

Diante dessa proposição nossos leitores assim se expressaram: 

(1) "É para dizer se a oração é verbal ou nominal" 

(2) "É para especificar" 

(3) "Pede-se que encontre na oração o predicado e depois classificá-lo de acordo com as 
regras gramaticais" 

(4) "Neste exercício gramatical, deveríamos analisar a oração sintaticamente e encontrarmos 
o predicado da oração." 

(5) "Indicar qual é o predicado da oração" 
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(6) "A questão pede para indicar o predicado da frase" 

(7) "Ela pede para mostrar qual é o predicado da oração" 

(8) "Classificar, ou melhor, dar o nome para o predicado da oração" 

(9) "Observar a montagem da frasef classificando uma a uma 

(1 O} "Classificar é o mesmo que indicar em qual das partes ou em que lugar se encaixa, no 
caso o predicado" 

(11} "A questão pede para que seja classificado (explicado) o predicado da oração" 

(12) "Mostrar a frase que vem depois do sujeito da oração" 

(13} "Eu sei o que é, mas não consigo explicar" 

"Não consegui me expressar" 

"Não lembro o que é predicado" 

"Sei o que é mas não sei expressar o significado de "classifique" 

O aluno-leitor nesta questão colocou-se na posição de sujeito que não compreende o 

que se pede. Basta notarmos que entendem que se pede para encontrar o predicado (o que não 

procede) ou para "dizer se" a oração é verbal ou nominal" além de associar "classjficar" a 

"explicar". É curioso observar a relação "classificar" com "mostrar" não respostas (7) e (12) e a 

definição de "classificar" na resposta (1 O). Já na resposta (13) arrolamos as referências ao não 

posicionamento do aluno-leitor. A questão, na verdade, centralizou-se em torno do item lexical 

"classifique", não compreendido pelo sujeito-leitor. 
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História 

Questão 3 - Relacione imperialismo. capitalismo, monopolismo e o surgimento do fascismo na 
Alemanha e na Itália. 

A operação discursiva de "relacionar" centraliza a questão 3, solicitando aos leitores que 

mostrem a ligação entre o que foi mencionado ("imperialismo, capitalismo, monopolismo e o 

surgimento do fascismo na Alemanha e na Itália.), em outras palavras mostrou até que ponto 

esses itens aspectos tem a ver com ou influenciaram surgimento do fascismo na Alemanha e na 

Itália. 

As respostas encontradas como explicação ao que a questão pediu aos alunos-leitores 

foram: 

(1) "É para comparar imperialismo, economia de mercado e poder na mão de uma pessoa 
com o aparecimento do fascismo." 

(2) "Para dizer qual a ligação entre eles e o aparecimento dessa palavra que não sei o 
significado. n (referindo-se, cremos à palavra fascismo) 

(3) "Fazer uma ligação entre os temas citados." 

( 4) "Devemos fazer uma comparação política, econom1ca e social quanto aos temas 
propostos, uma vez que são estágios de administração política de um país." 

(5) "Criar laços, unir tais formas de governo e economia em relação à Alemanha e Itália." 

(6) "O que tem em comum o capitalismo, monopolismo e o surgimento do fascismo na 
Alemanha e na Itália." 

(7) "Relacionar significa fazer comparação. Nesse caso terão que ser levantadas diferenças e 
semelhanças." 

(8) "A questão pede que coloquemos as afinidades entre os temas sugeridos." 

(9) "Pede-se para que eu diga o que é imperialismo, capitalismo, monopolismo e o 
surgimento do fascismo na Alemanha e na Itália." 
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(10) "Foram dados alguns modos de governo e pede-se para dizer quais as relações de cada 
um nos dois países acima." 

(11) "É necessário relacionar todos esses fatos à Alemanha e à Itália, ou seja, o que eles 
possuem em comum e provar ou não que é um processo ordenado onde um fato decorre 
do outro." 

(12) "Procurar descrever desde a seqüência dos acontecimentos da maneira que um deu 
origem ao outro no decorrer do tempo." 

(13) "Relacionar é dar características de várias coisas, locais etc. e fazer uma relação entre 
elas, indicando seus aspectos e caracteres." 

(14) "Citar fatos em comum entre os temas propostos." 

(15) "Neste exercício terei que usar meus conhecimentos acumulados sobre estes assuntos e 
relacionar entre si. Ver o que tem de comum e o que tem de diferente. No caso, essa 
questão é bem complexa. "Eu falaria um pouquinho de cada assunto e depois tentaria 
relacionar um com o outro o que seria bem difícil." 

Na verdade, o termo "relacione" trouxe problemas na compreensão do que a questão 

solicitava aos nossos sujeitos-leitores que o entenderam ora como fazer compreensão, ora 

como dar características, ora como definir entre outras abordagens. É interessante que 

observemos a explicação (15) quando o aluno-leitor tenta explicar minuciosamente cada passo 

para processar a resposta à questão. Mais uma vez "relacionar" é tratado como "relacionar", 

isto é, o termo é definido pelo próprio termo. O desconhecimento do termo dificultou a 

compreensão do que se solicitou. 
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Questão 4 - Descreva sinteticamente as principais crises internacionais que precederam a 

Primeira Guerra Mundial. 

"Descrever sinteticamente" (de forma resumida) é a palavra-chave da quarta questão 

que remete o sujeito-leitor a dar as características dos principais eventos internacionais de 

antecederam a 1ª Guerra Mundial. Nossos sujeitos assim tentaram explicar a solicitação acima: 

(1) "Comente os principais assuntos sobre os problemas internacionais que surgiram na 1 ª 
Guerra Mundial." 

(2) "Escrever resumidamente e claramente os mais importantes conflitos que antecederam à 
1ª Guerra Mundial." 

(3) "Citar as principais crises que fizeram com que ocorresse a 1ª Guerra Mundial." 

(4) "Pede para que de uma forma reduzida descrever (levantar pontos de caracterização) as 
principais crises internacionais que ocorreram "após" (grifo nosso} a 1ª Guerra Mundial." 

(5) "A questão pede que coloquemos em poucas palavras os aspectos mais importantes que 
"sucederam" (grifo nosso) a 1ª Guerra Mundial." 

(6) "Citar os fatos que antecederam a 1 ª Guerra Mundial de acordo com o tempo em que 
ocorreram." 

(7) "Ele pede para explicar organizadamente as palavras acima." 

(8) "Descrever é o mesmo que narrar, contar os fatos ocorridos em determinadoê locais, 
épocas ou fatos históricos." 

(9) "Dizer de forma resumida as crises." 

(1 O} "O mesmo que dizer os acontecimentos internacionais que ocorreram "após" (grifo 
nosso) a 1ª Guerra Mundial." 

(11} " ... que se faça um resumo ... " 

(12} "Esquematizar ou resumir." 

(13) "Retratar as principais crises." 

(14) "Não sei o que significa descrever sinteticamente, mas entendi um pouco do que se pede, 
mas não sei explicar." 
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Na verdade, "descrever" possibilitou as mais diferentes formas de abordagem da 

questão: mostrar, esquematizar, resumir, retratar, citar, comentar... Há ocorrências um tanto 

distantes do solicitado como é o caso das respostas (6), (12) e a não compreensão de um outro 

item da questão "antecederam", entendido pelos leitores como "após", "sucederam" (4, 5, 10). 

De fato a questão não apresenta qrande complexidade, mas o item "descrever" não foi 

assimilado em termos de significação pelos alunos-leitores, dificultando a compreensão. 

Geografia 

Questão 5 - Explique o que são eurodólares e petrodólares e por que são responsáveis pela 
elevação das dívidas externas desde o final da década de 50. 

Esta questão se concentra numa dupla solicitação: num primeiro momento, o aluno-

leitor deverá apresentar uma definição, uma conceituação dos vocábulos "eurodólares" e 

"petrodólares" e, em seguida, numa seguida solicitação, o motivo pelos quais são responsáveis 

pela elevação das dívidas externas desde o final da década de 50. 

Observamos que, do ponto de vista da modalização, esta questão traz a marca da 

contextualização através da expressão que indica a temporalidade ("desde o final da década de 

50) como já ocorreu na questão 3 quando a expressão "na Alemanha e na Itália" localizou o 

enunciado da questão facilitando de certa maneira a leitura pelo aluno. Esse fator de marca da 

modalização contribui para que o leitor esteja ciente do momento e do lugar focalizados pelo 

texto, contribuindo em parte para â compreensão. 

As respostas revelaram os seguintes aspectos: 

(1) "Comente o que são eurodólares e petrodólares e porque conseguem aumentar as dívidas 
externas "no final" (grifo nosso) da década de 50." 
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(2) "Para .dizer o que são e qual a responsabilidade dos altos custos que foram pedidos fora 
do país." 

(3) "Pede-se para que eu escreva sobre o que são eurodólares e petrodólares e o que eles 
têm de envolvimento com a elevação das dívidas externas desde o final da década de 50." 

(4) "Pede-se para demonstrar o porquê que as duas moedas aciadas são responsáveis pela 
elevação da dívida externa." 

(5) "Detalhar, mostrar o que são eurodólares e petrodólares e porque são responsáveis pela 
elevação da dívida externa." 

(6) "Dizer o que são eurodólares e petrodólares." 

(7) "Pede-se para que digamos o que são eurodólares e petrodólares e qual sua importância 
na elevação da dívida." 

(8) "A questão pede para relatar se os eurodólares e os petrodólares são unicamente 
responsáveis pela dívida externa." 

(9) "Pede-se para escrever dum modo que dê para entender o que são eurodólares e porquê· 
de sua responsabilidade no aumento de·determinada 'coisa' (grifo nosso)." 

(1 O) "Primeiro é preciso descrever o que são eurodólares e petrodólares." 

(11) "Explicar é citar o que é ou são as coisas e indicar o porquê?" 

Na verdade, estamos novamente diante de uma questão que não apresenta tanta 

complexidade para leitura. Entretanto os sujeitos em algumas situações não explicitaram a 

realização dos dois momentos (conceituação/causa), atendendo-se ora num ora noutro ponto. 

A conceituação foi entendida como ato de mostrarou simplesmente se transcreveu a solicitação 

"o que são". Já a indicação da causa foi melhor compreendida pela indicação "por que", 

conceito já familiar no universo discursivo do aluno-leitor. Na explicação (1 ), o aluno entende 

"desde o final" por "no final" , havendo ainda em outros momentos das explicações lança mão 

dos procedimento parafrástico. Mesmo assim podemos dizer que a compreensão do texto ficou 

comprometida em certos pontos pelo aluno-leitor. 
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Questão 6 • Caracterize relação servil e relação ·assatariada. 

Caracterizar consiste de certa maneira em descrever. E o que se pede nesta questão é 

que o aluno-leitor descreva relação servil e relação assalariada, mencionando suas principais 

características. Os sujeitos-leitores ao explicarem a solicitação, indicaram: 

(1) "Comente a diferença que existe entre relação servil e relação assalariada." 

(2) "É para dar uma explicação do que existe entre uma coisa e outra." 

(3) "Explicar o que é analisar as diferenças existentes entre as relações." 

(4) "Pede para que eu escreva tudo o que sei sobre relação servil e relação assalariada." 

(5) "Solicita-se os principais elementos que diferem a relação servil e assalariada." 

(6) "Dizer como é relação servil e assalariada. n 

(7) "O que é relação servil e assalariada." 

(8) "Caracterizar significa levantar os pontos que identifiquem cada uma das relações." 

(9) "O que é mais importante: relação servil e assalariada." 

(1 O) "Pede-se para diferenciar relação servil e assalariada." 

(11) "Comparar os dois." 

(12) "Caracterizar é dar as características." 

(13) "A questão pede que eu trace o perfil de cada relação." 

(14) "Definir cada uma." 

Caracterizar, a palavra-chave dessa questão, foi entendida pelos alunos-leitores nos seus 

mais diferentes significados: comentar, explicar, definir, comparar, estabelecer diferenças: ou 

simplesmente, "caracterizar é dar características." Há pontos que se aproximam da operação 

discursiva: outros, porém, se distanciam (explicação 9) quando o leitor entende que ele deva 
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dizer qual a relação mais importante. O termo dificulta a compreensão pelo fato de não ser 

familiar ao universo discursivo do leitor, comprometendo sua legibilidade não efetivada. O 

aluno-leitor pode até saber o que é relação servil e relação assalariada, mas diante de um 

"caracterize" não consegue compreender a solicitação. 

Filosofia 

Questão 7 - Como é possível superar o "destino" da escola de simples reprodutora do sistema? 

"Como" traz a necessidade de indicar, descritivamente, uma seqüência de etapas 

relacionadas ou a forma, o modo como se processa determinada situação. A questão 7 aborda a 

realidade da escola como simples reprodutora do sistema, solicitando ao leitor o indicar a 

maneira como é possível superar essa realidade. Mais uma vez estamos diante de uma questão 

formulada de maneira direta, incisiva sem muita explicação ou momento introdutório. 

Dessa forma, nossos sujeitos-leitores na tentativa de expticar a solicitação disseram: 

(1) "O que podemos fazer para melhorar o ensino daqui a alguns anos." 

(2) "Como se pode melhorar o futuro da escola?" 

(3) "Pede-se uma solução para a escola sem que seja alvo do setor administrativo." 

(4) "Como é possível mudar o paradeiro, o trajeto da escola" 

(5) "Como é possível superar o futuro da escola." 

(6) "Dizer a possibilidade de mudar o destino da escola." 

(7) "Comentar se a escola molda os alunos de acordo com o sistema." 

(8) "A questão me pergunta como é possível mudar o destino das nossas escolas. Propõe 
que apontamos soluções para que eu mude esse quadro." 
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(9) "Como é possível modificar o objetivo que a escola tem de ser simplesmente um utensílio 
utilizado para a manipulação das pessoas na sociedade 'viciada'?" 

(1 O) "Esta questão pede que se explique formas de se resolver o determinado problema." 

(11) "Como se pode futuramente mudar a manipulação do sistema nas escolas." 

(12) "A questão quer que eu fale como podemos dar a volta por cima do problema." 

(13) "Eu não sei explicar." 

"Eu não entendi." 

Essa questão nos pareceu trazer ao aluno-leitor a idéia de que "tudo-vale", entendimento 

a realidade da disciplina como uma discussão sempre aberta que dá margem à múltiplas 

leituras do texto. Mas, na verdade, não é assim, porque há explicações que, de forma alguma 

condizem com o solicitado, mostrando que a compreensão de leitura não se efetivou. Estamos 

diante de um texto simples, direto, que não oferece nenhum vocábulo com uma dificuldade 

específica nem desconhecido do leitor. É curioso observar os textos produzidos para explicitar a 

solicitação, às vezes, desarticulados, ambíguos e soltos (explicações 9, 12). 

Questão 8 - Qual a etimologia de "filosofia"? 

A questão oito solicita ao leitor que indique a origem do termo "filosofia". Estamos 

diante de um item lexical que nos parece não pertencente ao universo discursivo do leitor. 

Etimologia se refere à origem da palavra e nossos sujeitos-leitores assim explicaram a questão: 

(1) "Não sei o que significa." 

"Não consigo explicar." 

"Não entendi." 
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(2) 110ual a parte mais importante da filosofia." 

(3) "Pedi para eu dizer como se formou a palavra filosofia." 

(4) "É perguntado o significado da palavra." 

(5) "Na verdade, a palavra etimologia me é meio confusa mas acho que a questão me pedi para 
explicar o que significa a palavra filosofia, de onde esta surgiu." 

(6) "Qual o ideal que a filosofia tenta passar e observar diante das situações." 

(7) "Qual o significado da palavra pedida e não o que é." 

(8) "A questão pede que eu fale a função." 

(9) "Significado?" 

Foi a questão que encontraram maior dificuldade para explicar em virtude do termo 

"etimologia" associada à "significado". Há porém explicações totalmente ''fora do contexto da 

questão" como é o caso de (2, 6, 8). A referência (s) se inicia como uma constatação do não 

conhecimento do vocábulo, seguida de um levantamento de hipótese que, de certa forma, no 

final se concretiza positiva em parte." Cumpre registrar pela pesquisa li que Filosofia foi 

indicada, na área de Humanidades como aquela que apresenta um nível de compreensão medial 

se aproximando da complexidade da área de exatas. 

Matemática 

Questão 9 - Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho com 52 cartas. Qual a 
probabilidade de ser um rei. dado que é figura? 

Iniciando a abordagem das questões na área de Ciências Exatas, é importante que 

observemos a presença de situações oferecidas aos alunos para análise. Há um contexto em 
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que o problema está inserido e cabe ao leitor .compreendê-lo e analisá-lo nos seus pormenores. 

Ressaltemos ainda a convivência e a familiaridade do aluno-leitor com uma linguagem 

simbólica que necessita em primeiro plano ser traduzida para a linguagem verbal, facilitando a 

compreensão. 

Assim a questão 9 apresenta uma situação comum para o estudo da probabilidade. 

Pede-se indicar a probabilidade de um carta apresentar determinado naipe (rei) dado que é 

figura. 

Os sujeitos-leitores explicaram a proposição: 

(1) "Qual a probabilidade dessa carta ser um rei?" 

(2) "Uma carta é tirada separadamente de um jogo com 52 cartas. Qual a chance de ser uma 
carta de valor alto sendo que é figura." 

(3) "Achar em valor numérico a possibilidade da carta retirada ter sido um rei." 

(4) "Quer saber quantas chances existem, retirando-se uma carta de um baralho com 52, 
dessa carta ser um rei." 

(5) 11Dizer a possibilidade." 

(6) "Pergunta qual a chance de tirar um rei de um baralho sem ver as cartas." 

(7) "Qual a chance da carta ser um rei." 

(8) "Tenho que analisar quantas cartas tem o baralho, logo depois contar quantas existem no 
baralho com a figura do rei. Em seguida montar as frações e fazer a regra de três." 

(9) 11A questão propõe um dado. Depois que eu fale das chances de ser tal coisa." 

(10) "Calcular a probabilidade." 

(11) "É pra dizer qual a probabilidade (chance) de ser um rei e o resto da pergunta ("dado que 
é figura") eu não entendi." 

(12) "Não compreendi a questão." 

"Não sei o que significa aleatoriamente" 
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"Não sei o que é aleatoriamente, mas ele quer saber quais são as chances da pessoa ter 
tirado um rei." 

"Aleatoriamente" e "dado que é figura" parecem ser os segmentos que dificultaram em 

alguns casos a compreensão desse enunciado. Notamos nos sujeitos-leitores a dificuldade de 

expressarem a solicitação, apresentada, às vezes, no seu conjunto, outras, somente uma parte. 

Alguns, como (8) são bastante explícitos tentando explicar a operação passo a passo, outros, 

porém são mais lacônicos: (1 ), (7) (1 O) A compreensão ficou mais vez comprometida por que 

os sujeitos desconhecem o significado de determinados termos expressos no texto. 

Questão 1 O - Hachure no diagrama abaixo o conjunto: (A - B) u (B-A) 

A Questão 1 O (Matemática) apresenta-nos um enunciado composto de texto e cotexto. 

O texto "Hachura no diagrama abaixo o conjunto (A-8) u (8-A) é complementado pelo cotexto, 

representado por um diagrama. O aluno-leitor de posse do texto/cotexto estará apto a ter uma 

visão global da questão. A palavra-chave (tarefa operatória) delineada na solicitação é 

"hachure". Pede-se ao aluno que, no diagrama trace linhas paralelas ou pontilhadas para dar 

efeito de sombreado na união dos conjuntos A e B. Na verdade, cremos que o verbo "hachurar" 

não é tão comum ao universo discursivo de um aluno-leitor, apesar de conviver na disciplina de 

Matemática constantemente com essa realidade nos livros didáticos. O leitor reconhece o fato, 

mas não sabe que ele se chama "hachura". Veremos então como explicaram a questão: 
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(1) "Qual a união de (A - B) u (B - A) desse conjunto" 

(2) "Mostrar no desenho abaixo o conjunto." 

(3) "Pede-se para destacar com cores mais fortes ou partes riscadas." 

(4) "Hachurar significa destacar para diferenciar dos demais." 

(5) "A questão pede para destacar no desenho a área. ·· 

(6) "Identificar com riscos." 

(7) "Pede a união." 

(8) "Marcar ou desenhar o conjunto pedido." 

(9) "Primeiro montar o conjunto A - B em bolinhas separadas. Segundo, montar o conjunto B 
- A em outras bolinhas. Terceiro, juntar as bolinhas para achar a união." 

(1 O) "Pintar no diagrama o conjunto" 

(11) "É para pintar ou riscar o conjunto certo." 

(12) "Achar o conjunto no diagrama." 

(13) "Não sei o significado de hachure." 

"Não sei o que a questão pede." 

"Não sei explicar." 

Na verdade, a dificuldade se apresentou na mesma forma. O aluno-leitor, às vezes, sabe 

o que realizar, mas desconhece o significado do termo usado na questão. Como vemos, alguns 

leitores chegam até a detalhar a operação, mas não chegou ao cerne da tarefa (ver explicação 

(9). Outras vezes vemos explicações parciais do que a questão solicita (ver (1), (7) dentre 

outros) e como ocorre em (3), (5) em que o termo "hachure" é definido com propriedade. 

Dessa forma a questão mostra ao aluno-leitor que texto e cotexto aliados nos oferecem uma 

visão global do texto da questão quando associados. 
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Física 

Questão 11 - Elvira penteia seu cabelo. Logo verifica que o pente utilizado atrai pedaços de 
papel. Dê a explicação plausível para o fato. 

Partindo de uma situação do cotidiano, a questão 11 pede ao aluno-leitor que explique o 

fato relatado no texto da questão. Trata-se de um problema que é apresentado a partir de um 

texto claro, direto usando o tempo presente, expressão do mundo comentado. O imperativo 

"dê" marca a imposição, a ordem para que se cumpra uma tarefa determinada. Os sujeitos

leitores a partir da solicitação feita assim explicaram a questão: 

(1) "Comente corretamente este problema." 

(2) "Dê o significado do ocorrido para o fato." 

(3) "Explicar através das leis da Física." 

(4) "Dizer porque esse processo ocorre." 

(5) "Dar uma explicação para que se encaixe o fato." 

(6) "Dizer qual a condição mais adequada para resolvermos o problema." 

(7) "Pede-se a especificação do fenômeno físico." 

(8) "Dar um esclarecimento." 

(9) "Dizer convencionalmente o ocorrido." 

(1 O) "Explicar, provar que fenômeno ocorre para a ocorrência desse fato." 

(11) "Descrever o porquê." 

(12) "A questão pede que eu relate o fato e dê o perfil." 

(13) "Explicar o que aconteceu." 

(14) "Quer que eu mostre o plausível para o fato." 
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(15) "Não sei o que é plausível." 

"Sei o que pede, mas não consigo expressar por escrito." 

"Explicar'' se resume em dar razões, apresentar causas, entendido pelos alunos-leitores 

nas suas mais diferentes acepções (comentar, dar o significado, dar explicação, especificar}. Se 

analisarmos passo a passo cada uma das explicações dos alunos-leitores, veremos que, 

somente uma ou duas se aproximam do solicitado, enquanto as demais se afastam 

completamente. As referências ao desconhecimento do vocábulo "plausível" também se faz 

presente, como também "sei o que pedi, mas não consigo expressar por escrito" atesta uma 

dificuldade do aluno-leitor em compreender um texto que apresenta como fácil, legível. 

Questão 12 - A corrente elétrica que passa por um elemento térmico de um ferro elétrico tem 
intensidade dada pelo gráfico. 

1 (A) 

5t--------

o t (s) 

Determine a carga elétrica que passa por esse elemento durante 1 O s. 

Texto e co-texto se aliam para nos dar uma visão globalizante da questão 12 de Física 

que solicita ao aluno-leitor que determine a carga elétrica que passa por determinado elemento. 

Cabe ao aluno-leitor fazer a leitura do texto inicial e do texto apresentado pelo gráfico. Ao 

tentarem explicar a solicitação da questão 12, os leitores disseram: 

(1) "Explicar a eletricidade." 

(2) "Calcular qual a carga elétrica." 
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(3) "Determinar significa dar o valor." 

(4) "Mostrar a quantidade de intensidade que passa no ferro." 

(5) "Ela pede para resolver o exercício até ao resultado." 

(6) "Descobrir qual é a carga elétrica." 

(7) "Achar o valor numérico da expressão." 

(8) "Não sei." 

"Sei o que é mas não o significado de determine" 

"Sei o que é mas não consigo explicar" 

Por "determinar", "calcular", termos bastante freqüentes nas questões de Matemática e 

Física, entendemos a operação que se traduz fixar, indicar com precisão, resolver, achar o valor 

de um elemento. Os sujeitos-leitores associam "determinar" a calcular o que procede. Outros, 

porém como (5) se afastam completamente da solicitação, não expressando o que a questão 

pede, mas demonstrando pela resposta a não-compreensão da tarefa solicitada. O texto da 

questão não apresenta qualquer dificuldade que possa comprometer a legibilidade, porém a 

ocorrências de sujeitos que desconhecem o significado de "determine". 

Química 

Questão 13 - Para que serve a acetona? 

"Para que" introduz a finalidade de algo, no caso da questão 13, a acetona. Assim 

solicitou-se ao aluno-leitor que indicasse a finalidade da acetona. A questão é proposta como as 
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demais de forma direta, incisiva, brusca, interrogativa. Diante dessa questão os alunos-leitores 

disseram: 

(1) "Definir as qualidades da acetona." 

(2) "No que ela é utilizada, ela é um composto químico." 

(3} "Explicar a função da acetona." 

( 4) "As utilidades da acetona." 

(5) "Dizer a função que o grupo funcional acetona exerce na reação química." 

(6) "Qual a utilidade da acetona." 

(7) "Para que a acetona é utilizada." 

(8) "Onde é usada a acetona." 

(9) "Explicar sua função." 

(10) "Achar a utilidade da acetona e explicar." 

(11) "Para que serve a acetona." 

(12) "Eu sei o que ele quer, mas não sei o que por no papel." 

Na verdade, os sujeitos-leitores compreenderam em parte a tarefa a ser executada, mas 

ainda muitos desconhecem o valor semântico da expressão para que traduz uma finalidade. 

Alguns achou de a definição é suficiente, outros se referem a "dizer a função", "achar utilidade" 

enquanto uma ocorrência registra a transcrição da própria questão. Quando o leitor diz "eu sei o 

que ele quer, mas não sei o que pôr no papel", ele demonstra uma dificuldade aparente de não

compreensão do sentido do texto, da própria verbalização do pensamento: ele não consegue 

traduzir a operação solicitada. Mesmo diante de um texto claro, simples e direto, nossos 

leitores encontram dificuldades. 

225 



Questão 14 - Você dispõe, no laboratório, de um frasco que contém propanol-1. Suponha que 

você necessite, para realizar uma determinada experiência, de propanol-2. Que reações você 
faria para transformar o propanol-1 em propanol-2? 

A questão 14 (Química) é a que, no processo de enunciação textual, quebra a distância 

autor/leitor e apresenta um tom coloquial, manifestado lingüisticamente pelo uso da forma 

pronominal "você". De início, o enunciador (autor) contextualiza o leitor e lhe coloca numa 

suposta situação a fim de que ele (leitor/autor) realize determinada experiência, logo depois, 

propõem a tarefa a ser executada: a indicação de reações que o aluno-leitor faria para executar a 

transformação química indicada. 

Diante desse contexto, nossos sujeitos-leitores assim entenderam a tarefa solicitada: 

(1) "Mostrar que reações eu faria." 

(2) "Como fazer o propanol 1 transformar-se em propano! 2" 

(3) "Que atitude tomar." 

(4) "Quais as substâncias necessárias para modificar uma substância em outra." 

(5) "Que reações fazer." 

(6) "Qual a reação química." 

(7) "O que eu tenho que fazer." 

(8) "Explicar que reações podem ser feitas." 

(9) "Que experiências eu faria." 

(1 O) "Diz que você tem uma determinada substância e precisa transformá-la em outra. 

(11) "Não entendi o enunciado." 

"Eu sei o que é, mas não sei passar para o papel." 
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A questão é apresentada de forma bem clara ao leitor, detalhando cada fase do 

procedimento até chegar à tarefa básica: indicar que reações seriam necessárias para efetuar a 

transformação. Na verdade a questão não apresentou dificuldade para o leitor compreender. O 

que faltou foi o leitor explicitar melhor, traduzir mais efetivamente essa compreensão e não se 

limitar a "o que eu tenho que fazer" "que experiências eu faria". Não se justifica entretanto um 

enunciado de fácil compreensão a indicação não entendi o enunciado", o que revela a falta de 

habilidade do leitor no processamento de leitura. 

Biologia 

Questão 15 - O texto abaixo refere-se à evolução de uma família vegetal: 

"Os cactos, plantas que crescem em áreas desertas, são capazes de acumular água em grandes 
quantidades. Essa capacidade foi sendo adquirida lentamente pelas plantas ancestrais dos 
cactos, quando eram submetidas a períodos progressivamente mais secos." 

Identifique: 

a) a teoria com a qual o texto está de acordo. 

b) os conceitos que fundamentam a teoria. 

e) o motivo da evolução. 

Nesta questão, o aluno-leitor está diante de uma estrutura textual mais extensa que vai 

exigir dele uma maior concentração na leitura. O enunciador, pelo processo catafórico, anuncia 

um texto sobre um assunto determinado ("evolução de uma família textual"), cedendo a palavra 

ao cientista, sua voz que se insere no processo discursivo. A solicitação da tarefa parte de um 

"identifiQue" que se refere a três elementos ancorados na realidade textual apresentada: "a 

teoria com a qual o texto está de acordo", "os conceitos que fundamentam a teoria", "o motivo 

da evolução". 
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O aluno-leitor necessita de uma compreensão do texto que encabeça a questão para 

assim ter condições de realizar a proposta. "Identifique" é a palavra-chave desta questão e 

assim os sujeitos-leitores a entenderam: 

(1) "Relacionar a teoria do texto, as partes fundamentais da teoria." 

(2) "Explicar os itens a, b, c." 

(3) , "A base tirada para o desenvolvimento do texto, os principais pontos da teoria." 

(4) "Identificar é o mesmo que achar, explicar, citar ... " 

(5) "Em que teoria do texto está baseada, para explicar a teoria, a causa da evolução." 

(6) "Está esclarecido como é uma determinada vegetação e pede para identificarmos a que 
grupo ela pertence." 

(7) "Definir a questão a, b, c, de acordo com o texto." 

(8) "Qual a tese na qual o texto se refere, os princípios, o porquê dessa transformação." 

(9) "Citar a teoria que coincide com o texto, os conceitos que tornam a teoria válida, a causa 
da evolução." 

(1 O) "Dizer a fonte de informação na qual o texto está tendo a mesma visão do assunto." 

(11) "O nome da idéia que provê o texto, características que provou essa teoria." 

(12) "O que está no papel com a qual o texto está de acordo, os motivos que explicam o que 
está no papel." 

(13) "Comente o fato que o texto aborda, as características contidas no fato, a finalidade do 

crescimento." 

(14) "Eu sei mas não consigo me expressar." 

"Não entendi." 

De certa forma, podemos considerar que diante de uma questão que envolve um maior 

número de itens e mesmo encabeçada por um texto, os sujeitos-leitores sentiram dificuldades 
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em compreender a solicitação. Prova está nas construções truncadas, mal organizadas, 

incompletas que as explicações apresentaram. Somente (9) traz uma aproximação maior com o 

que a questão pede. Mesmo assim convém que observemos a questão no seu todo: ela não 

apresenta maiores dificuldades ao sujeito-leitor. O texto introdutório é articulado de forma a 

possibilitar uma compreensão efettva da informação por ele veiculada. A proposição da tarefa a 

partir da "identifique" deixar também clara a intenção do autor em questionar, a partir das 

considerações do texto, três pontos que ele julgue fundamentais. Cremos que, talvez, o item (b) 

da questão possa trazer alguns obstáculos; quando se fala em "conceito", "fundamentação". 

Questão 16 - Analise o ciclo de carbono esquematizando abaixo. 

,,___ CD na atmosfera i------. 

matéria orgânica 

Responda: 

a) Que processos produzem o C02 da atmosfera? 

b) Como as plantas incorporam o C02 ? 

c) O que se entende por matéria orgânica? 

De estrutura semelhante à questão anterior, a questão (16) de Biologia propõe ao 

sujeito-leitor que analise o ciclo do carbono a partir de um esquema. Propõe então que ele 

responda a três indicativos: os processos que produzem C02 da atmosfera, como as plantas 

incorporam C02 e o que se entende por matéria orgânica. 

Na verdade, a questão se organiza em torno de um texto composto pela introdução 

("analise o ciclo do carbono ... ") e a tarefa "responda", acompanhada dos três itens (a, b, c). 

Como complemento o cotexto mostra através do esquema o ciclo do carbono. 
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Assim se expressaram os sujeitos-leitores,sobre esta questão: 

(1) "Pede para que sejam respondidas a, b, c." 

(2) "A questão pede que eu diga o que cada pergunta está pedindo." 

(3) "Analisar e ler com atenção." 

(4) "Pede-se para verificar o ciclo de carbono e escrever que faz o C02 da atmosfera." 

(5) "Pede para ver o esquema, pensar e responder através do que você entendeu." 

(6) "Que se verifique o ciclo do carbono." 

(7) "Demonstrar a utilidade de C02 nas plantas." 

(8) "Está pedindo para estudar o ciclo de carbono e responder as perguntas abaixo." 

O que se percebeu do comportamento dos sujeitos-leitores para explicar os 

procedimentos que a questão solicitava ficou mais uma vez elucidado que se restringiram em 

considerações superficiais. Muitas vezes não responderam ao que se pediu e quando isso foi 

feito, ocorreu de maneira um tanto desorganizada, não esclarecendo os três itens pedidos na 

questão. Por outro lado, alguns se limitaram a parafrasear o texto da questão, enquanto outros 

tentaram uma explicação parcial. 

Notamos que, mais uma vez, diante de um texto que apresentam outros recursos senão 

a simples interrogação brusca e impessoal, o sujeito-leitor encontrou dificuldade na 

compreensão decorrente de sua falta de habilidade no manejo do texto, na associação texto/co

texto, na sua visão como todo organizado. 
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A partir da apresentação, análise e discussão dos resultados da pesquisa, podemos 

observar que o texto de cada questão se articula de uma forma toda particular. Essa 

constatação, no processamento de leitura, deve levar o sujeito-leitor à realidade de que ele 

precisa estar familiarizado não só com as habilidades básicas de leitura, mas com o 

conhecimento, mesmo que superficial da articulação do texto. Ele também deve encarar o texto 

como um feixe de conexões que o possibilita a empreender, como leitor, uma compreensão 

mais eficiente da estrutura textual. 

Tanto o enunciador como o enunciatário (autor/aluno-leitor) não devem perder de vista 

que cada questão é um texto e que se está diante de um ato de comunicação. Na realização do 

ato comunicativo os implicados (autor/leitor) devem levar em conta os elementos que o 

· envolvem. No contexto escolar e mais especificamente no focalizado por este trabalho, os 

enunciados de questões analítico-expositivas, é importante que sejam considerados os papéis 

dos enunciadores (elaboradores da mensagem), as características dos sujeitos-leitores 

(público-alvo da mensagem), o conhecimento do referente, a capacidade de elaborar o texto, o 

domínio do código e do seu efetivo funcionamento. 

Assim sendo, o texto deve ser elaborado no sentido de provocar no sujeito-leitor o efeito 

desejado para que o ato de comunicação seja realmente compreendido e cumprido. Cada 

questão deve trazer por trás de si algo que chame a atenção do leitor, que o convide à reflexão 

como um desafio. Na sua elaboração, o texto da questão deve se apresentar transparente, com 

vocábulos do domínio comum e do conhecimento tanto do enunciador como do enunciatário, 

não se esquecendo também de adequar o texto ao grupo no qual o receptor se encontra. 

Para que esses discursos sejam bem sucedidos, ele deve se constituir num todo 

significativo e não em fragmentos isolados justapostos. No seu interior, o sujeito-leitor deve 

perceber a existência de elementos que estabeleçam uma ligação entre as palavras, isto é, elos 

significativos que confiram coesão ao discurso e que sejam facilitadoras da compreensão. 

231 



É o que ocorre, como exemplo, na questão (5) da pesquisa Ili em que o texto se 

apresenta como um todo significativo, coeso ... 

"Explique o que são eurodólares e petrodólares e por que <P são responsáveis pela 

elevação das dívidas externas desde o final da década de 50." 

.... em que o 11 segmento do texto liga-se ao 21 pela conexão conjuntiva (e), ocorrendo 

em seguida o processo do elipse que retoma um item já enunciado no texto. 

Esses aspectos devemos ser do conhecimento do sujeito-leitor pois são marcas que, de 

certa maneira facilitam a compreensão. 

Por outro lado, é importante que o leitor perceba que no texto podem ocorrer 

repetições, retomadas de elementos que também vão contribuir para a intelecção do texto, para 

que ele entenda o seu mecanismo de funcionamento e proceda a uma leitura mais eficiente do 

ponto de vista funcional. 

É o que podemos observar no texto que ilustra a questão (15) de Biologia: 

·os cactos, plantas que crescem em áreas desertas, são capazes de acumular água em grandes 
quantidades. Essa capacidade foi sendo adquirida lentamente pelas plantas ancestrais dos 
cactos, quando eram submetidas a períodos progressivamente mais secos." 

.... em que o elemento "essa capacidade" retomada uma noção já indicada 

anteriormente pelo processo anafórico; a repetição de itens lexicais como "plantas", "cactos" 

possibilitam a deixar fluir o texto numa função enfática; a ocorrência da elipse em "quando O 

eram submetidas" substituindo o item "plantas", entidade já introduzida no texto. 

Esse mecanismo de retomadas e avanços confere ao texto um desenvolvimento 

homogêneo capaz de recuperar a cada passo aquilo o já dito e o que se tem a dizer. Essa 

segunda referência, a catáfora, se percebe nos textos das questões (1 O), (15), (16): 
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(10) "Hachure no diagrama abaixo (e, em seguida, se apresenta o diagrama) 

(15) "O texto abaixo refere-se ... " (e, logo se apresenta o texto) 

(16) "Analise o ciclo de carbono esquematizado abaixo: ... " 

... ocasião em que processo catafórico, encontramos expressões que remetem a um 

referente que será introduzido posteriormente no texto. 

Dessa forma é importante que o sujeito-leitor tenha conhecimento do funcionamento 

desses mecanismos da articulação textual para que sejam facilitadores do processo de 

compreensão da leitura. Também devemos conduzir o leitor à percepção de que à medida que o 

texto flui, informações novas vão sendo introduzidas, constituindo o conjunto informacional do 

texto. 

Percebemos também pelos resultados o quanto é relevante no processo de leitura o 

domínio do léxico da língua, pois o seu desconhecimento compromete de maneira profunda a 

percepção e a compreensão do texto. Podemos observar que o entendimento de determinadas 

situações das questões analisadas foi dificultado pelo desconhecimento do significado de certos 

vocábulos, básicos para a compreensão textual. 

Nossos sujeitos-leitores apresentam assim dificuldades na leitura dos enunciados de 

questões analítico-expositivas com as quais convivem diariamente no ambiente escolar, não só 

pelo não domínio de habilidades e estratégias de leitura, como também por problemas 

decorrentes de desconhecimento do léxico utilizado que não pertence ao universo discursivo 

dos leitores. 
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CONCLUSÃO 
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Conclusão 

Nossa proposta de trabalho se concentrou na leitura do discurso pedagógico, 

configurado nos enunciados de questões discursivas. Focalizamos nessa temática 

especificamente a compreensão de leitura, visto que, no contexto escolar, os alunos-leitores 

apresentam pouca habilidade em realizar uma leitura com compreensão. Cientes de que a leitura 

ainda é, muitas vezes, tomada como decodificação de letras e sinais gráficos, partimos da 

realidade de que a escola, enquanto instituição, volta-se mais para o produto de leitura em 

detrimento do processo de compreensão, deixando em segundo plano não só a orientação para 

a realização de uma leitura questionadora dos textos didáticos, como também não 

instrumentalizada professores e alunos no que diz respeito às estratégias de leitura e à 

articulação textual. 

Quando abordamos a leitura sob o ponto de vista pragmático, possibilitamos ao leitor 

uma relação mais efetiva no processo de compreensão de textos, colaborando para que leitores 

se transformem em interlocutores que questionam e avaliam o que lêem. 

Dessa forma, no curso deste trabalho, tecemos considerações sobre o universo 

discursivo/textual, sua tipologia, enfatizando a realidade do discurso pedagógico nàs suas 

principais características e nuances assim como seu vínculo com a instituição-escola e a 

ideologia. Num segundo momento, enfocamos o universo da leitura e o universo do leitor nas 

dimensões de compreensão e estratégias. A partir desses aspectos, tratamos da leitura dos . 
enunciados de questões analítico-expositivas num enfoque intra e intertextual, enfatizando 

sempre o elemento compreensão de leitura. Apoiados nesse suporte teórico, apresentamos 

nossa pesquisa com sujeitos-leitores de 39 série do 29 grau e obtivemos resultados que, no 

seguimento anterior, foram apresentados, analisados e discutidos. 
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Cabe, então, neste segmento, tecermos considerações a respeito dos principais pontos 

de nossa reflexão, dos objetivos que nortearam o nosso trabalho, já explicitados anteriormente. 

É certo que a escola contribui pouco para o desenvolvimento das habilidades de leitura 

funcional com finalidades específicas (o caso da leitura dos enunciados de questões 

discursivas), porque vemos, no cotidiano do ambiente escolar, o ensino da leitura envolto num 

emaranhado de contradições entre o que se supõe deva ser e o que realmente é o 

processamento e aprendizado da leitura. Os alunos, na verdade, lêem pouco e demonstram 

pequena capacidade para compreender o que lêem, fazendo com que esse não-domínio da 

leitura se constitua num ponto básico do fracasso escolar. Dessa forma o grande prejudicado 

vem sendo aquele que deveria ser o centro das atenções: o aluno-leitor. 

Quando tratamos da importância do ensino da leitura, reconhecemos que ele não pode 

ser delegado apenas aos educadores. Ele não compete a uns poucos, mas a todos nós 

(professores) que estamos diretamente ligados ao ensino da leitura. A escola não 

instrumentaliza os professores na tarefa de encaminhar esses procedimentos, fazendo com que, 

em sua maioria, eles se encontrem mal informados em relação ao processo de leitura, ao leitor, 

ao desenvolvimento de estratégias que levam ao domínio do processo para que o ensino da 

leitura seja assumido com segurança e coerência. 

Kleiman (1989), com muita propriedade nos afirma que "hoje em dia, por exemplo, 

ninguém diz acreditar que a leitura seja equivalente à decodificação e ao processamento de 

palavras; entretanto, muitas práticas de ensino desmentem esse fato ... Ignora-se muitas vezes 

na prática o fato de a leitura ser a atividade cognitiva por excelência; o complexo ato de 

compreender começa a ser compreensível apenas se aceitarmos o caráter multifacetado, 

multidimensionado desse processo que envolve percepção, processamento, memória, 

inferência, dedução." (p. 7) 
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Se nossos alunos lêem pouco e iacontram dificuldades em compreender o que lêem, 

mesmo após 11 anos de escolaridade, no ~ do 2• grau como o enfocamos neste trabalho, a 

escola, enquanto instituição que veicula o .. saber" deveria estar devolvendo à sociedade um 

aluno-leitor devidamente capacitado para ~· Porém o que notamos é o contrário: ela não se 

deu conta de que o ato de ler se constitui como um meio de controlar respostas de que 

necessitamos, o que significa que ensU. leitura vem a ser uma tarefa de colocar em 

funcionamento um comportamento ativo, vigilante de construção inteligente de significação 
' 

motivado pbr um projeto consciente e deliberado. 

E nesse contexto o professor assume um papel relevante no ambiente escolar no que diz 

respeito ao ensino da leitura. Na maioria das vezes, mal instrumentalizado pela escola, ele 

recorre ao livro didático como instrumento pedagógico, deficiente em seus conteúdos, em sua 

linguagem, defasado cronologicamente do momento em que foi elaborado e do mundo vivido 

pelo aluno-leitor. 

Assim recorrendo novamente a Kleiman (1989) podemos notar que "ninguém diria que 

o aluno é incapaz de aprender. Entretanto, o aluno enquanto sujeito que, dada uma chance, 

usaria nas tarefas da escola capacidades já desenvolvidas em outros contextos, que procuraria 

dar sentido e coerência a essas tarefas e que a partir da aprendizagem chegaria ao 

desenvolviillento de outras capacidades, não encontra espaço de ação na escola, nem mesmo 

na aula de -leitura dada a banalidade das atividades que são inventadas para preencher seu 

tempo de leitura nesse contexto." (p. 8) 

Não instrumentalizados, professores e alunos, na verdade, encontram dificuldades no 

ambiente escolar para que os procedimentos de leitura funcional se efetivem. Mas é importante 

considerarmos que, apesar da leitura ser considerada como interação autor/leitor num esforço 

conjunto de construção do texto, poucos são aqueles que ensinam ao aluno-leitor a ouvir o 
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autor nessa interação, percebendo-se o texto como uma coleção de elementos descontínuos, 

discretos, reduzindo-o à trivialidade no contexto escolar. 

Sabemos que o bom leitor hoje é aquele que lê bem e muito, que coloca em ação suas 

expectativas de ser bem sucedido, fazendo de suas experiências de leitura um motivo para que 

goste de ler, porque experiências de insucesso desencorajam o leitor. 

É preciso que a escola esteja em consonância com um projeto de ação prática no ensino 

de leitura, que reconheça o aluno enquanto sujeito-leitor e não simples decodificador, que 

reconheça o professor enquanto adulto modelo desse leitor e que, acima de tudo veja ensino 

coerente da leitura sob o ângulo internacionalista e crítico. 

A escola insiste em oferece'r ao aluno-leitor um único tipo de texto: o didático; porém 

notamos pela prática do cotidiano na e fora da sala de aula a necessidade da convivência com 

uma tipologia textual variada capaz de superar vários dos problemas associados ao livro 

didático. 

Por outro lado, tanto o professor quanto ao aluno faltou habilidades suficientes para que 

se estabeleçam elos capazes de transferir conhecimentos e estratégias de leitura de um 

componente curricular para outro. Trazem, pela própria estrutura da instituição, a visão de 

conhecimento compartimentalizado, não entendendo que a realidade por si só se apresenta 

interdisciplinar. 

É necessário que se opte por uma prática pedagógica interdisciplinar quando se trata de 

ensino de leitura, do desenvolvimento de habilidades tais que possibilitem uma efetiva 

compreensão do universo textual. A interdisciplinalidade visa possibilitar uma melhor 

compreensão da realidade, da natureza, das relações sociais, da vida como ela realmente se 

apresenta. A fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques, corno na maioria das 

vezes é praticada na educação, em certos aspectos dificultá ou impossibilita a compreensão do 
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universo em estudo. Cada componente curricular está intimamente relacionado assim como os 

textos veiculados por eles. 

A construção do conhecimento de forma interdisciplinar, é resultado da inter-relação 

entre as diferentes áreas do conhecimento. Não pretendemos que se mentalize a especificidade 

de cada componente curricular no que diz respeito a seus textos, mas que se integrem 

conhecimentos: que um texto veiculado numa aula de Biologia seja tratado como elementos e 

habilidades trabalhadas em Língua Portuguesa..; que diante do enunciado de uma questão de 

Geografia e/ou História, Química e/ou Física e Matemática, o aluno-leitor passa lançar mão de 

recursos que foram trabalhados em Língua Portuguesa e, que, na verdade os auxiliem no 

processo de compreensão da questão. 

Essa realidade confirma o fato de que a prática de leitura não pode se concentrar 

unicamente nas aulas de Língua Portuguesa nem cabe exclusivamente ao professor dessa 

disciplina. É um trabalho de todos, porque os textos estão em todas as áreas do conhecimento 

e precisam ser trabalhados de forma a desenvolver habilidades tais que facilitem a sua 

compreensão pelo aluno-leitor. Na verdade, devemos considerar que alguns aspectos da 

realidade textual devem ser do domínio específico do Professor de Língua Portuguesa, 

instrumentalizado para implementar sua aplicação nos demais componentes curriculares. 

Nesse sentido se faz necessário que o ensino da leitura e de sua prática efetiva estejam 

voltados para a valorização do aluno-leitor, como um processo de descoberta e de atribuição de 

sentidos, implicando no estabelecimento de um diálogo com o texto e/ou autor. Assim o aluno

leitor, diante de um texto de qualquer disciplina deve estar instrumentalizado para executar uma 

leitura com compreensão, partindo da organização textual (texto, co-texto e paratexto), 

levantamento de aspectos relevantes do texto ... 

Nesse contexto, convém lembrarmos alguns sentidos da prática de leitura: a interação 

da leitura {não só a relação do leitor com o autor, mas também com o leitor verbal via texto e 
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também por relações sociais, históricas), os modos de leitura (o contexto e seus objetivos), a 

intertextualidade (os sentidos, muitas vezes, não estão necessariamente presentes no texto, 

fazendo com que o aluno-leitor recorra a leituras já feitas, a outros textos de experiências do 

leitor), a polissemia (possibilidade de dizermos ou compreendermos aspectos diferentes), a 

paráfrase (o processo de dizer a mesma coisa com possibilidades de diferentes configurações). 

É certo, entretanto, que as atividades de leitura devem interagir com a produção na 

medida em que serão pontos básicos para o que escrever e como escrever. Quando o aluno-

leitor tem contato com procedimentos de organização interna do texto, observando 

continuamente os mecanismos de organização, ele terá condições de construir a sua própria 

maneira de utilizar esses procedimentos. 

Outro ponto de nossa reflexão questionou a realidade de se estaria a escola, através dos 

livros didáticos se utilizando de uma linguagem não compatível com o repertório do aluno-

leitor, deixando assim de traduzi-la de modo mais acessível para que o leitor compreenda o que 

lê. 

Pela observação dos dados recolhidos, pudemos, na verdade, constatar que muitas 

vezes, a linguagem utilizada pelo texto didático quando propõe uma tarefa ao aluno-leHor está 

distante do universo discursivo do aluno-leitor. Este desconhece a significação de itens 

específicos de tarefas operatórias (analise, classifique, relacione ... ) o que, de certa maneira, 

compromete a legibilidade textual. Às vezes, o leitor tem o domínio satisfatório do conteúdo que 

lhe dá condições para elaborar um texto como resposta à questão, apresentando uma coerência 

satisfatória. Mas, diante de um item desconhecido a compreensão não se efetiva, afastando 
~ 

muitas vezes o aluno-leitor da atividade de leitura devido a insucessos freqüentes. 

É comum, no ambiente escolar, encontrarmos situações em que o aluno-leitor não 

consegue responder uma determinada questão porque não compreendeu o que ela solicitava. 

Logo, em seguida, no contato com outros alunos-leitores descobre que seria capaz de 
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respondê-la. É o caso de: "era isso que a questão pedia?", quando descobrem a realidade de 

uma questão que lhe foi apresentada de forma não legível. Não seria a ocasião de se refletir 

sobre a possibilidade de uma melhor "tradução" do que se solicita nas questões, dos seus 

objetivos básicos. 

Parece-nos ser custoso à escola e mesmo ao autor do livro didático e mesmo ao 

professor delimitar com clareza o que se pretende do aluno quando lhe são propostas questões 

em situações de trabalhos e avaliações. Não seria possível lançar mão de uma linguagem mais 

acessível, ou melhor, esclarecê-lo, trabalhar com ele certas realidades do universo lexical e 

textual, instrumentalizando-o para uma compreensão efetiva do texto didático? 

O trabalho com textos na sala de aula deixa muito a desejar, se constituindo um dos 

grandes problemas na escola hoje. O uso do livro didático ou material similar precisa ser 

repensado, diversificado. A própria seleção textual, as atividades em torno do texto se rodeiam 

a perguntas e respostas direcionadas, já esperadas, não legítimas, já prontas no texto. Ambos 

aluno-leitor e professor correm -o risco de serem despojados da possibilidade de sujeitos de 

suas leituras e interpretações. 

Para a exemplificação das questões discursivas em nosso trabalho, recorremos a 

manuais didáticos utilizados na 3g série do 2• grau e a questões extraídas dos vestibulares da 

UNESP. Podemos observar em termos de prática de leitura que aquelas encontradas nos livros 

didáticos nos são apresentadas de forma brusca. impositiva. envolvendo operações de 

pensamento não explicitadas de forma clara, com texto reduzido. Já as questões extraídas de 

vestibulares e por nós examinadas e selecionadas apresentam melhor elaboração: variedade 

textual (recorrências a diversos tipos de textos: jornais, revistas, livros científicos ... }, o autor 

contextualiza o leitor no universo do texto; proposição da atividade a partir de uma situação; 

estruturação bem elaborada do texto; uso de elementos referenciais compondo o paratexto e o 

co-texto ... Se colocarmos lado a lado os dois tipos de questões, podemos observar que as 
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diferenças são visíveis de forma clara. Dos livros didáticos consultados para a coleta de 

exemplos, poucos foram os que apresentaram legibilidade, linguagem próxima e acessível ao 

universo discursivo do aluno-leitor. 

O que, na verdade, encontramos são propostas de questões analítico-expositivas 

formuladas de modo tradicional, sem atrair a atenção do aluno-leitor. São questões para 

alunos-leitores "virtuais" e não para o aluno-leitor da nossa escola pública, pois este último 

quando se defrontar com questões de vestibulares estará diante de um universo diversificado, 

oposto à sua vivência escolar. A sua não habilidade em leitura ficará mais evidente e a forma 

impositiva como são propostas as questões, aliada ao emprego de um vocabulário não 

acessível ao aluno-leitor, confirmarão a realidade de que, muitas vezes, o modo de se 

apresentar a questão é ponto básico da sua não-compreensão, da sua dificuldade de 

compreensão ... 

Tanto o autor de livro didático quanto o professor na proposta de questões aos alunos

leitores deveriam se empenhar mais na efetivação da prática de leitura. O autor na elaboração de 

um texto acessível, legível, condizente com a realidade discursiva do aluno-leitor; o professor, 

no exercício diário de técnicas e estratégias de leitura, auxiliando o aluno-leitor no 

desenvolvimento de habilidades várias que o possibilitem entender o que lê para assim ser 

capaz de no exercício do texto escrito construí-lo um todo organizado, coerente e coeso. 

Nossa proposta reside em propiciar ao aluno-leitor, desde os primeiros contatos com o 

texto escolar, o desenvolvimento de habilidades que o permitam a prática da leitura funcional 

com finalidades específicas. Para isso se faz necessário que trabalhemos com todos os tipos de 

textos, mostrando ao aluno-leitor a especificidade de cada um, seus traços relevantes, seus 

objetivos, efetivando-se todo um projeto de abordagem intra e intertextual. 

A realidade apresentada hoje aos alunos-leitores no que diz respeito aos enunciados de 

questões analítico-expositivas é bem diversa daquela que o próprio livro didático lhes apresenta. 
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Envolve um conhecimento bem mais abrangent~ do mundo do textos, exige bem mais do leitor, 

recorre constantemente à prática de leituras já realizadas. 

Assim nossa convivência em sala de aula nos permite abordar certos aspectos que 

julgamos relevantes para um trabalho de leitura com finalidade específica, aqui, marcada pela 

leitura dos enunciados de questões discursivas. 

Tomemos como exemplo a seguinte questão, extraída das provas do concurso 

Vestibular da UNESP/95 (Área de Humanidades - História) 

02. ·Neste tempo revoltaram-se os camponeses em Beauvoisin. Entre eles estava um homem 

muito sabedor e bem-falante, de bela figura e forma chamado Guilherme Carlos. Os camponeses 
fizeram-no seu chefe e este lhes dizia que se mantivessem unidos. E quando os camponeses se 
viram em grande número, perseguiram e mataram os homens nobres. Inclusive muitas 
mulheres e crianças nobres. pelo que Guilherme Carlos lhes disse muitas vezes que se excediam 
demasiadamente; mas nem por isso deixaram de o fazer." (Texto adaptado de Crônica dos 
quatro primeiros Valais (1327-1392) in Antologia de textos históricos medievais) 

O documento oferece subsídios sobre a Jacquerie, revolta camponesa ocorrida em 1358 na 
frança, abalada pela Guerra dos Cem Anos, entremeada de crises e epidemias que se 
propagavam. Com base no texto: 

a) Justifique o caráter antifeudal da Jacquerie. 

b) Cite três grandes calamidades do século XIV. 

A questão acima nos possibilita desenvolver com o aluno-leitor um processamento de 

leitura, visando à compreensão do texto nos seus aspectos mais relevantes. É uma 

oportunidade para que possamos empreender todo um trabalho voltado para habilidades de 

leitura, observando no texto nuances tais que efetivem a sua compreensão. O texto da questão 

em estudo, no seu conjunto, se apresenta legível não oferecendo dificuldades aparentes para o 

aluno-leitor. 

Podemos, como sugestão, implementar dois momentos específicos de leitura: o ler para 

conhecer e o ler para compreender, fases distintas, mas que se complementam. 
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O "ler para conhecer11 se constitui no primeiro contato do aluno-leitor com o texto. 

Trata-se de uma leitura integral do texto (leitura vertical), momento em que o aluno-leitor lê 

para saber do que se trata o texto, para "ficar por dentro do assunto." É uma leitura rápida cuja 

finalidade é um primeiro encontro com o universo textual, uma porta de entrada que prepara o 

leitor para a compreensão do texto. No término desse momento inicial o aluno-leitor deve estar 

pronto para responder a questão: "de que trata o texto?", "a respeito de que o autor está 

falando nesse texto?" 

No caso da questão que estamos utilizando para ilustrar esses procedimentos, 

esperamos que o aluno-leitor possa, após a leitura inicial de conhecimento, saiba que se trata 

de uma questão que tem como ponto de partida "uma revolta camponesa ocorrida na França 

em 1358, a Jacquerie. 

A partir dessa primeira observação, podemos adentrar no segundo momento de leitura: 

"ler para compreender". É um procedimento de leitura mais atento que completa a 

compreensão do texto através do levantamento dos referenciais do texto, daqueles aspectos 

relevantes que podem ser observados no texto e que vão orientar a compreensão. É uma 

releitura do texto passo a passo (leitura horizontal) em que o universo textual vai sendo 

desvendado pela atribuição de sentidos e o aluno-leitor tem contato com a estrutura do texto 

(plano de desenvolvimento das idéias). 

É o momento em que podemos observar a estrutura da questão: ela apresenta um texto 

inicial (citação do discurso alheio), adaptado de um documento de época; em seguida, o 

enunciador (autor da questão) toma a palavra para fornecer informações sobre o documento 

para, finalmente, propor as habilidades operatórias oustificar, citar). 

A partir desses dados, podemos trabalhar aspectos variados, tendo sempre em mente o 

objetivo de leitura: compreender o texto. Sugerimos que sejam abordados os índices de 

contextualização a época em que foi escrito o texto-base, os conhecimentos prévios do aluno-
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leitor sobre o séc. XIV através de leituras, já feitas (conhecimento acumulado}, a articulação do 

texto (os marcadores temporais e argumentativos), o léxico (orientar o aluno-leitor no sentido 

de que algumas palavras do texto: subsídios, antideudal sem contar as tarefas operatórias 

(justificar, citar) dentre outros. 

Todo esse procedimento deve convergir para a finalização do processo compreensivo da 

questão ocasião em que o aluno-leitor seja capaz de, auxiliado pelo professor e/ou grupo

ctasse, traduzir em linguagem pessoal a linguagem do texto. Seria, digamos, um exercício de 

"recontar'', de "dizer o que entendeu", "do que a questão está pedindo." Em outras palavras, um 

trabalho de "tradução" para no final ler bem claro: o que o texto da questão fornece (informal e 

o que ele pede). 

Assim o aluno-leitor pode entender, monitorado pelo professor, que a leitura se constitui 

numa atividade dinâmica em que o leitor participa ativamente do processo de construir o 

significado do texto, que dialoga com o texto, forma hipóteses, faz questionamentos ... 

A leitura dos enunciados de questões analítico-expositivas deve se constituir numa porta 

de entrada para a compreensão dos textos didáticos no ambiente escolar. O exercício constante 

dos enunciados mais simples até os mais complexos faz com que o aluno-leitor vá exercitando 

passo a passo suas habilidades para a leitura compreensiva. Esse trabalho deve iniciar-se desde 

os primeiros momentos do processo de escolarização. Traduzindo a linguagem do texto numa 

linguagem pessoal, adentrando ao interior do texto e correlacionando-o com leituras já feitas, o 

aluno-leitor vai adquirindo passo a passo a convivência com essa modalidade textual que o vai 

acompanhar nos momentos de sua vida no contexto escolar. 

Na verdade, a realidade vivenciada em sala de aula está bastante afastada da realidade 

fora dela. Circunscrever o sujeito-leitor no universo exíguo das experiências de leitura do texto 

didático é uma forma de limitar a sua convivência com outros textos. Notamos nos enunciados 

de questões discursivas que se vêem imbricados de outras modalidades textuais, de contextos 
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vários aos quais o aluno-leitor deve também conviver nos aspectos não só de conteúdo, 

estrutura como de um léxico próprio veiculado pelos diferentes universos textuais. 

A prática da leitura de textos deve ser revisitada constantemente na escola hoje através 

da convivência e troca de informações com os agentes do processo ensino-aprendizagem. 

Leitura, como já o dissemos várias vezes este trabalho é interação, situação em que os sujeitos

leitores devem estar cientes de que o ato de compreensão só se facilita a partir de uma troca 

constante de experiências de comunicação. de um intercâmbio em que cada interlocutor tenha 

como premissa básica o "eu sei coisas que o outro não sabe e é um dever transmiti-las a ele e 

receber dele as informações e experiências que ainda não conheço." Só assim se processa uma 

interação calcada na troca de experiências que leva ao crescimento. 

Ler se constitui acima de tudo, na escola e fora dela, numa prática básica, essencial para 

aprender. Numa época em que se proliferou recursos tecnológicos que se impõem no meio 

educacional, a leitura continua sendo algo que não se substitui, mesmo em situações, como no 

ambiente escolar, em que ela possa até não ser agradável seja pelo seu conteúdo, seja pela 

forma do texto, seja pelas habilidades requeridas, seja pelos interesses que motivam o aluno

leitor. .. 

É natural, muitas vezes, que, na escola, hoje o aluno-leitor se vinha desmotivado por 

experiências de insucesso em leitura. Tal fato como o analisamos decorre da não-preocupação 

da escola em instrumentalizar os seus sujeitos-leitores com habilidades tais que lhes permitam 

uma melhor convivência com os textos que ela própria, a escola veicula no seu dia-a-dia. 

Dinâmicas várias devem ser implementadas para que essa prática se efetive. 

A prática de leitura. a compreensão do texto devem estar imbuídas de habilidades que 

possibilitam o aluno-leitor atribuir significados. a procurar respostas para suas indagações. No 

ambiente escolar, a convivência com textos de ordem referencial vai exigir do leitor uma prática 
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de leitura bastante voltada para uma compreensão mais abrangente do texto, mobilizando sua 

capacidade de análise/síntese. 

Uma leitura a que podemos chamar de "racional" estabelece um diálogo com o texto, 

fazendo perguntas que nos levem à sua compreensão no seu contexto organizacional e 

significativo. Muitas vezes, o aluno-leitor em sala de aula e fora dela vai perceber que os textos 

não são construções transparentes, não nos entregam totalmente os seus significados logo 

num primeiro contato. Temos de conquistar o texto respeitando suas peculiaridades, aqueles 

aspectos que os fazem diferentes dos demais textos. 

Na convivência com questões analítico-expositivas, o aluno-leitor deve ter sempre como 

parâmetros básicos as realidades de uma leitura atenta, simulando que se está iniciando um 

"papo" com o autor via texto, questionando-o: "o que você quer?" e "o que você me fornece?" 

A questão sempre responde a estas duas perguntas. Daí se encaminha o "pontapé inicial" para a 

sua compreensão. 

Dessa forma, recorremos novamente a Orlandi (1987) quando tece considerações a 

propósi'o dos modos de leitura visto ser a leitura seletiva. Devemos, pois considerar, na leitura 

do discurso pedagógico, configuradas pelas questões discursivas, num primeiro momento que, 

aquilo que tem relevância para o leitor é a relação do texto com o autor (o modo de leitura que 

responde à questão: "o que o autor quis dizer?"). Numa segunda instância a relevância da 

relação do texto com outros textos, estabelecendo-se uma leitura comparativa. Um outro passo 

permite considerar a relação do texto com o seu referente ("o que o texto diz de "X"?") e, 

finalmente, a relação do texto com o leitor ("o que você entendeu?"). 

Na situação que envolve a leitura, é preciso que o aluno-leitor não se detenha na leitura 

de palavra por palavra, frase por frase, dificultando assim a apreensão do sentido global do 

texto, mas que estabeleça uma distância mínima para a leitura a fim de que possa fazer 

antecipações, previsões. Nesse procedimento, Orlandi (1987) nos afirma que "o espaço 
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discursivo não é linear, e como a progressão do texto não se faz por acúmulo mas também por 

retomadas, isto é, há constituição permanente do que se diz e do que já foi dito, assim, a não 

compreensão do texto se deve também ao fato de não se poder voltar atrás e refazer percursos, 

quando não há distância suficiente. O que, em suma, significa dizer que, sem distância não se 

pode apreender o texto em sua totalidade e sem a apreensão da totalidade não há acesso ao 

sentido do texto." (p. 185) 

As reflexões sobre a leitura do discurso pedagógico quando se materializa no contexto 

escolar como questões analítico-expositivas encontradas nos manuais didáticos e mesmo em 

situações de avaliações do processo de ensino-aprendizagem nos possibilitaram detectar que a 

escola, enquanto instituição, tem muito a trabalhar no sentido de desenvolver em seu meio todo 

um processo de instrumentalização quando se fala no trabalho com leitura, ainda mais, com a 

compreensão de leitura. 

Cabe a ela instrumentalizar o professor, agente do processo educativos de realidades 

tais que o conscientizem da importância de organizar projetos de leitura dos textos didáticos 

(para não falar dos outros textos) que focalizam e orientam o aluno-leitor no desenvolvimento 

de suas habilidades de leitura. Estimular a prática de leitura em sala de aula e fora dela, auxiliar 

o desenvolvimento de habilidades de obtenção e observação, incentivar a organização e a 

expressão de idéias, estimular o aumento e a fixação do léxico específico de cada atividade 

escolar são pontos relevantes que propiciam um enfoque mais coerente de ensino e 

aprendizagem. 

A partir da realidade que temos observado a cerca da leitura na escola, não se tem 

procurado, em certos aspectos (a leitura com finalidades específicas, por exemplo), modificar 

padrões já estabelecidos tradicionalmente. Acreditamos chegar o momento em que nos 

voltemos no contexto escolar para as circunstâncias que envolvem o "leitor-re-al", aquele que, 

por constantes insucessos, se vê obrigado a decorar, imitar, repetir. 
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Muito além de lhe fornecermos estratégias, é de extrema importância que o aluno-leitor 

da escola pública estadual hoje conheça como um texto funciona, enquanto unidade 

pragmática, que ele realmente "entenda o que lê", possibilitando em aberto que ele adentre ao 

processo de leitura ao mundo da leitura. 

Neste trabalho nos limitados a enfrentar alguns aspectos discursivos, características 

relacionadas à organização do discurso pedagógico na realidade de sua leitura e compreensão. 

Esperamos ter contribuído com um passo a mais nessa tarefa de favorecer a reflexão dos 

pontos aqui tratados para que o desenvolvimento da compreensão de leitura do discurso 

pedagógico seja feito de modo mais comunicativo e eficiente no contexto da rede pública 

estadual de 2° grau. 

"A leitura é o momento crítico da constituição do texto, é o momento privilegiado da 
interação, aquele em que os interlocutores se identificam como interlocutores e, ao se 
constituírem como tais, desencadeiam o processo de significação do texto" 

(Orlandi, 1987, p. 186) 
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1 Pesquisa 1 

Esta pesquisa tem por finalidade registrar sua experiência no campo da leitura dos 
textos didáticos na escola de 2º grau da rede estadual de São Paulo. 

Nesse primeiro momento, é importante que você elabore um pequeno texto a partir 
da questão proposta abaixo. 

Procure ser claro e objetivo, revelando sua experiência concreta e diária em sala de 
aula ou em casa. 

Não há necessidade de identificação pessoal. 
Agradecemos, desde já, sua disponibilidade e colaboração. 

Carlos Alberto 

Série: 3!! Grau: 22 Rede Estadual (SP) 

Questão: Para você, o que significa "ler um texto didático"? 
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2 Pesquisa li 

Estas questões fazem parte de um projeto de pesquisa cujo tema é a leitura dos 
textos didáticos na escola de 22 grau da rede estadual de São Paulo 

É importante que você colabore, respondendo às questões propostas, porque, a 
partir de suas respostas, a pesquisa poderá ser desenvolvida apoiando-se em dados reais. 

Convém que você responda a todas as questões de forma clara e objetiva. 
Não há necessidade de identificação pessoal. 
Agradecemos, desde já, sua disponibilidade e colaboração. 

Carlos Alberto 
Série: 3ª Grau: 22 Rede Estadual (SP) 

Questão 01 - O que significa para você ser um bom leitor? (Se achar necessário, 
marque mais de uma alternativa) 

( ) aquele que faz uma leitura das idéias principais 
( ) aquele que consegue compreender totalmente o texto depois de uma única leitura 
( ) aquele que consegue estabelecer relação entre o que o texto diz e o seu próprio 

conhecimento sobre o assunto 
( ) aquele que faz, primeiramente, uma leitura global (títulos, subtítulos, nome do autor) 

para, em seguida, ler o texto mais detalhadamente 
( ) aquele que consegue relacionar as ilustrações, esquemas e gráficos com o conteúdo 

do texto 
( ) aquele que lê palavra por palavra, frase por frase 
( ) aquele que ao ler o texto e encontrar palavra desconhecida usa freqüentemente o 

dicionário 

Questão 02 - Para você, qual a finalidade da leitura dos textos didáticos em sala de 
aula ou mesmo em casa? (Você pode marcar mais de uma alternativa) 

( ) manter as obrigações escolares 
( ) aprofundar seus conhecimentos sobre assuntos de seu interesse ou necessidade 
( ) discutir o assunto com seus colegas 
( ) obter nota nas avaliações 
( ) outra(s). Especifique: 

Questão 03- Quando você lê os textos didáticos sugeridos pelo professor, como 
você faz essa leitura? (Você pode assinalar mais de uma alternativa) 

( ) consegue compreender totalmente o texto a partir de uma única leitura 
( ) consegue estabelecer uma relação entre o conteúdo do texto e seu próprio 

conhecimento sobre o assunto 
( ) faz primeiramente uma leitura global (lê título, subtítulo, nome do autor) para depois 

efetuar uma leitura mais detalhada 
( ) tenta relacionar as figuras, esquemas, gráficos e tabelas com o conteúdo 
( ) faz uma leitura dos pontos principais 
( ) lê palavra por palavra, frase por frase 
( ) usa freqüentemente o dicionário quando encontra uma palavra desconhecida 
{ ) outro{s). Especifique: 
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Questão 04 - Em sala de aula, qual a sua atitude habitual, quando não consegue 
compreender determinados trechos dos textos durante a leitura? 

Marque: (1) para "nunca" 

( ) pergunta ao professor 

(2) para "algumas vezes" 
(3) para "sempre" 

( ) fica quieto(a) e continua lendo o texto 
( ) pergunta ao seu colega 
( ) faz perguntas a você mesmo, tentando descobrir exatamente o que não entendeu 
( ) relê o texto mais atentamente 
( ) outro(s). Especifique: 

Questão 05 - Durante a leitura, qual é a sua atitude habitual quando enconJra uma 
palavra desconhecida? 

Marque: (1) para ·nunca" 
(2) para Nalgumas vezes" 
(3) para "sempre" 

( ) procura a palavra no dicionário 
( ) tenta adivinhar o significado 
( ) pergunta o significado para o professor 
( ) ignora e continua a leitura 
( ) outro(s). Especifique: 

Questão 06 - Com relação aos textos didáticos das matérias que você estuda, você 
os considera: 

Matérias 
Compreensão 

Português 
História 
Geografia 
Filosofia 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 

Fácil Compreensão 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Difícil 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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3 PESQUISA Ili 

Esta parte da pesquisa tem como objetivo registrar a compreensão de questões que 
você encontra freqüentemente nos livros didáticos e mesmo em avaliações nas matérias da 
3íl Série do 22 Grau. 

Leia com atenção cada questão abaixo e explique o que você compreendeu de cada 
uma, qual a tarefa a ser executada a partir da solicitação feita na questão. 

Seja claro(a) o mais que possível nas suas explicações. Lembre-se de que não é 
necessário responder a questão, mas sim explicar a solicitação proposta. 

Agradecemos, mais uma vez, sua disponibilidade e colaboração. 

Carlos Alberto 

PORTUGUÊS 

Questão 1 - O regionalismo foi uma característica marcante dos autores brasileiros do 
início do século XX. Escreva, com relação a cada autor, a região por ele 
retratada, bem como uma de suas obras características: 
a) Monteiro Lobato c) Lima Barreto 
b) Euclides da Cunha d) Graça Aranha 

Questão 2 - "O funcionário parou indeciso." Classifique o predicado da oração. 

BISTÕRIA 

Questão 3 - Relacione imperialismo, capitalismo, monopolismo e o surgimento do 
fascismo na Alemanha e na Itália. 

Questão 4 - Descreva sinteticamente as principais crises internacionais que precederam a 
Primeira Guerra Mundial. 
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GEOGRAFIA 

Questão 5 - Explique o que são eurodólares e petrodólares e por que são responsáveis 
pela elevação das dívidas externas desde o final da década de 50. 

Questão 6 - Caracterize relação servil e relação assalariada. 

nLOSOFIA 

Questão 7 - Como é possível superar o "destino" da escola de simples reprodutora 
do sistema? 

1 1 
Questão 8 - Qual a etimologia de ªfilosofia•? 

MATEllÍTICA 

Questão 9 - Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho com 52 cartas.' Qual a 
probabilidade de ser um rei, dado que é fiçiura? 

Questão 10 - Hachure no diagrama abaixo o conjunto: (A - B)u (B-A) 

u 
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FÍSICA 

Questão 11 -

Questão 12 - A corrente elétrica que passa ·por um elemento térmico de um ferro elétrico 
tem intensidade dada pelo gráfico. 

i (A) 

6 ---- - - - -- --- - -

o t (s) 

Determine a carQa elétrica que passa por esse elemento durante 1 O s. 

QUÍMICA 

Questão 13 - Para que serve a acetona? 

Questão 14 - Você dispõe, no laboratório, de um frasco CjUe contém propanol-1. Suponha 
que você necessite, para realizar uma determinada experiência, de 
propanol-2. Que reações você faria para transformar o propanol-1 em 
propanol-2? 

264 



BIOLOGIA 

Questão 15 - O texto abaixo refere-se à evolução de uma família vegetal: 
"Os cactos, plantas que crescem em áreas desertas, são capazes de 

acumular água em grandes quantidades. Essa capacidade foi sendo 
adquirida lentamente pelas plantas ancestrais dos cactos, quando eram 
submetidas a períodos progressivamente mais secos." 

Identifique: 
a) a teoria com a qual o texto está de acordo. 
b) os conceitos que fundamentam a teoria. 
c) o motivo da evolução. 

Questão 16 - Analise o ciclo de carbono esquematizado abaixo. 
~---o. CO n1atmosfera1-----. 

Responda: 
a) Que processos produzem o C02 da atmosfera? 

b) Como as plantas incorporam o C02? 
c) O que se entende por matéria orQânica? 
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As questões da Pesquisa 3 foram extraídas dos seguintes manuais didáticos. 

NICOLA, J. de língua, literatura e Redação. Ed. Revista e ampliada. São Pau lo. Scipione 

1993. 

COSTA, L. C. A e MELLO, L. 1. A. História Moderna e Contemporânea. 2ª ed. rev. e at. São 
Paulo, Scipione, 1993. 

VESENTINE, J. W. Sociedade e Espaço. 9ª ed., São PaulD, Ática,. 1992. 

ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 2ª ed. rev. 
atual. São Paulo, Moderna, 1993. 

CANTO, E. L. do e PERUZZO, T. M. Ouímica: na abordagem do cotidiano 3, São Paulo, 
Moderna, 1993. 

BONJORNO, R. M. et alii. Física Fundamental· 2P grau. volume único, São Paulo, FTD, 1993. 

BEZERRA, M. J e PUTNOKI, J. e. Novo Bezerra Matemática: 2P grau. vai. único, São Paulo, 

Scipione, 1994. 

GOWDAK, D. e MATIOS, N. S. de Biologia: genética, evolução, ecologia. São Paulo, FTD, 

1990. 
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São Paulo, _1-_ de _-m_OR_c__,__o ___ de 1996. 

Carlos Alberto Abdalla 

RG 3.843.971 

N2 USP 1695429 
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