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 A vida das gentes neste mundo, senhor sabugo, é 
isso. Um rosário de piscados. Cada pisco é um 

dia. Pisca e mama; pisca e brinca; pisca e estuda; 
pisca e ama; pisca e cria filhos; pisca e geme os 

reumatismos; por fim pisca pela última vez e 
morre. 

- E depois que morre? - perguntou o Visconde. 
- Depois que morre, vira hipótese. É ou não é?  

Emília – Monteiro Lobato 
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RESUMO
 

 
O presente estudo tematiza atividades metacognitivas de leitura exigidas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). A questão de pesquisa da qual partiu a 
investigação foi: Que atividades de implicações intersubjetivas e intrassubjetivas  
são requeridas dos alunos em se tratando das questões metacognitivas de 
compreensão leitora que constituem as provas do Enem no período de 2010 e 
2011? Nosso objetivo foi descrever analiticamente tais atividades de implicações 
intersubjetivas e de implicações intrassubjetivas exigidas no exame em questão. A 
base teórica norteadora do estudo foi o ideário histórico-cultural, sobretudo o 
pensamento de Mikhail Bakhtin; o processo analítico, porém, exigiu recurso à 
Linguística Textual e a teorizações cognitivistas sobre leitura. Quanto à metodologia, 
trata-se de estudo de caso a partir de pesquisa documental. Os resultados sinalizam 
para a prevalência de questões de implicações intrassubjetivas, em excertos de 
textos dissociados dos gêneros discursivos, tendo extraídas as marcas do suporte 
em que foram veiculados, o que sugere a manutenção de uma abordagem de leitura 
ainda bastante marcada pela tradição escolar, materializando um distanciamento em 
relação à parametrização dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e 
da configuração dos descritores do Enem.  
 
Palavras-chave: Atividades metacognitivas de leitura. Gêneros discursivos. Exame 
Nacional do Ensino Médio.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
 Ao longo do curso de Letras-Português vamos sendo direcionados para o 

percurso profissional que queremos percorrer, nós fazemos escolhas. Linguística ou 

Literatura? Bacharelado ou licenciatura? Fui1 escolhendo os caminhos que atendiam 

às minhas preferências pessoais e profissionais. Decidi, então, ser bacharela e 

licenciada. Hoje posso registrar que gostei da tal da sala de aula, na qual estreei no 

semestre passado, mas me via dividida entre os estudos linguísticos da universidade 

e a ação na escola. Então, me deparei com o NELA: o Núcleo de Estudos em 

Linguística Aplicada. Eis a possibilidade de estudar o que sempre quis: a Linguística 

pensada para a sala de aula. Recorri, então, ao NELA na busca de encontrar o meu 

caminho. Não sabia muito bem o que estudar, buscava um tema que, de alguma 

forma, contribuísse para os estudos sobre o ensino e a aprendizagem da língua 

materna. Então surgiu a possibilidade de focalizar as atividades de leitura no Exame 

Nacional do Ensino Médio, o Enem. 

  A configuração do Enem baliza de algum modo a educação em língua 

materna no ensino médio e na educação básica como um todo. Sabemos que o 

MEC – Ministério da Educação e Cultura – tem políticas indutoras que estão 

materializadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais2 – PCNs (BRASIL PCNs LP 

EM, 1998); portanto espera-se que o Enem convirja com as grandes diretrizes do 

MEC. Desta forma, nossa expectativa era encontrar uma prevalência de questões 

com foco nos gêneros discursivos, mas configuradas de modo facilitado para o 

aluno. 

 O foco deste estudo, assim, é analisar as provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio – Enem – dos anos de 2010 e 2011, observando quais são as 

atividades demandadas nas questões metacognitivas de compreensão leitora3. A 

                                                           
1
 Alternaremos, nesta introdução, formas de tratamento de primeira pessoa do singular e do plural em 

nome de, em algumas passagens, entendermos ser exigida de nós uma aproximação maior com o 
texto. 
2 Não incluiremos neste TCC resenha dos PCNs – LP EM (1998), porque consideramos o conteúdo 
do documento de amplo conhecimento na área da Linguística Aplicada e entendemos que um estudo 
no nível da graduação dispensa um detalhamentos como esse. De todo modo, nossa alusão, aqui, 
remete à concepção de língua como prática social e à concepção de leitura como atividade 
interacional, enfoques que, em nossa compreensão, ancoram as discussões de leitura nesse 
documento. 
3 Por questões metacognitivas de compreensão leitora compreendemos as questões em que a leitura 
não é exigida para responder a questões que envolvem conhecimentos enciclopédicos 
correspondentes a áreas do conhecimento diversas, ou seja, questões nas quais o ato de ler implica 
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leitura aqui é entendida como construção de sentidos em inter-relações social e 

historicamente situadas – que se estabelecem em gêneros do discurso 

diversificados e são motivadas por propósitos específicos – processo que implica o 

agenciamento de um conjunto de atividades de compreensão leitora.  

 No presente estudo, fizemos, então, a análise documental das provas do 

Enem dos anos de 2010 e 2011, focando as atividades exigidas nas questões 

metacognitivas desse mesmo processo de compreensão leitora. Ao observar as 

provas, buscamos responder ao seguinte questionamento: Que atividades 4 de 

implicações intersubjetivas e intrassubjetivas 5 são requeridas dos alunos em 

se tratando das questões metacognitivas de compreen são leitora que 

constituem as provas do Enem no período de 2010 e 2 011?  

 Essa questão-problema desdobrou-se nas seguintes questões suporte: 1)Em 

se tratando da dimensão intersubjetiva, como são abordadas atividades de natureza 

interacional implicadas nas relações humanas instituídas pelos gêneros discursivos? 

e 2) Em se tratando da dimensão intrassubjetiva, como são abordadas atividades de 

natureza cognitiva implicadas na localização de informações, na interpretação dos 

textos e na reflexão e avaliação do conteúdo lido?  

 O presente estudo está dividido em três capítulos: no primeiro capítulo, 

resenhamos a teoria que embasou a pesquisa; no segundo capítulo, descrevemos a 

tipificação da pesquisa, o campo e as diretrizes de análise; enfim, no terceiro 

capítulo, empreendemos a análise dos dados documentais. 

 A nosso ver, este estudo apresenta significativa relevância para as pesquisas 

em Linguística Aplicada e em língua materna em geral, pois analisamos provas 

respectivas a um exame tido como fundamental para a entrada de muitos jovens 

brasileiros na universidade. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

uma ação metacognitiva sobre esse mesmo ato, envolvendo atividades de natureza intrassubjetiva ou 
intersubjetiva, que serão discutidas no corpo do texto à frente. 
4 Por atividades, para as finalidades deste estudo, entendemos o conjunto de atos e/ou 
procedimentos implicados quer no processamento cognitivo da informação – dimensão intrassubjetiva 
–, quer no encontro com o outro – dimensão intersubjetiva. 
5 Como explicitaremos no corpo do texto, à frente, os conceitos de intersubjetividade e  
intrassubjetividade  derivam do pensamento de Vigotski (2000 [1978]). 
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1 DIMENSÕES DA LEITURA: INTERSUBJETIVIDADE E INTRAS SUBJETIVIDADE 

 

Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo 
em que me movia; depois, a leitura da palavra, 
que nem sempre, ao longo de minha 
escolarização, foi a leitura da palavramundo. 
(FREIRE, [1992] 2006, p. 12).  

 

Compreendemos a leitura como um processo de construção de sentidos em 

que leitor e autor interagem por meio do texto (GERALDI, 1997 [1991]). Com base 

em estudos de Vigotski6 (2000 [1978]), temos entendido esse processo em duas 

dimensões: a intrassubjetiva, caracterizada por diferentes atividades cognitivas; e a 

intersubjetiva, que concebe essas mesmas atividades cognitivas no âmbito da 

situação de produção e recepção do texto, considerando as identidades do autor e 

do leitor, o conhecimento de mundo de ambos, bem como a cultura em que estão 

inseridos, seu horizonte apreciativo e suas vivências historicizadas. Neste capítulo, 

trataremos de ambas as dimensões, começando pela dimensão intersubjetiva.  

 

1.1 Dimensão intersubjetiva da leitura: uma discuss ão sobre implicações da 

microcultura na formação do leitor e sobre implicaç ões do conceito de 

gêneros discursivos em se tratando do ato de ler 

 

É preciso considerar que iniciar pela dimensão intersubjetiva não é uma 

escolha gratuita; ao contrário, vem da ancoragem teórica deste estudo: teorizações 

de base histórico-cultural, segundo as quais é no plano das interações humanas que 

nos apropriamos da cultura (VIGOTSKI, 2000 [1978]) e é na alteridade que nos 

constituímos como sujeitos (BAKHTIN/VOLOSHINOV (2010 [1929]). Entendemos 

possível tratar da dimensão intrassubjetiva no movimento a partir da dimensão 

intersubjetiva, tomando esse movimento em uma perspectiva dialética.7 Assim, nesta 

                                                           
6 Vigotski (2000 [1978]) compreende que a apropriação do conhecimento – que nomeia como 
intrapsicológica – dá-se no bojo das relações com o outro – que nomeia como interpsicológicas. 
Optamos, aqui, por nomear o processamento cognitivo da leitura como intrassubjetivo, tanto quanto 
por nomear os processos interacionais por meio dos quais a leitura acontece como intersubjetivos, 
como fizeram Daga (2011) e Catoia Dias (2012) também no âmbito do NELA/UFSC. 
7 Ainda que não faça parte da base teórico-epistemológica deste estudo – e possivelmente se 
contraponha a ela sob vários aspectos –, entendemos necessário registrar que mesmos as 
neurociências, nos estudos contemporâneos sobre leitura, têm defendido a impossibilidade de 
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seção priorizamos discussões como as implicações da microcultura8 na formação do 

leitor, a leitura como interação entre autor e leitor e também a discussão sobre os 

gêneros discursivos. 

 

1.1.1 Leitura como ato intersubjetivo: a formação do leitor na microcultura  

 

Acreditamos que a leitura, em se tratando da formação do leitor, é um 

processo cultural, que difere de um processo natural, como a aquisição da língua 

materna nas diferentes culturas (GEE, 2004). Ser um processo cultural significa se 

delinear nas vivências empreendidas nos diferentes grupos sociais. Gee (2004) 

argumenta que a leitura não é natural na espécie humana, tal qual a fala, entre 

outras implicações, porque se trata de uma modalidade muito nova, com cerca de 

seis mil anos. Assim como tantos outros, a escrita é um produto cultural e, por 

consequência, a leitura tem origem no trabalho, na interação da cultura humana, nas 

necessidades de comunicação do ser humano; portanto, aprender a ler é uma 

atividade mais abrangente, ligada à criação da identidade de um grupo social: 

 

[...] as práticas e os modos de leitura estão articulados aos espaços e às 
situações sociais que correspondem a modos de vida ajustados (e 
desejados) aos hábitos da sociedade urbano-industrial; [...] de uma maneira 
fundamental, são estes espaços e estas situações que determinam a 
possibilidade de ser leitor e o comportamento do leitor. O não leitor nesta 
perspectiva será aquele que não ocupa os lugares vislumbrados nessas 
representações. (BRITTO, 2003 [1997] p. 130) 

 

Gee (2004) diferencia a leitura como processo cultural de outra leitura, 

caracterizada como um processo instrucional. Essa última, segundo o estudioso, 

parece ser trabalhada em muitas instituições escolares em que não se toma o ato de 

ler de uma forma global, e muito menos se tem a concepção de leitura como uma 

atividade social. Conceber a leitura como um processo instrucional requer dar a ela 

um status de enciclopédica, o que a tira de sua inserção no cotidiano humano. Por 

outro lado, quando concebemos a leitura como um processo cultural, ela está 

                                                                                                                                                                                     

persistir dicotomizando os processos cognitivos inscritos na biologia do cérebro e as manifestações 
culturais de que o sujeito participa. (DEHAENE, 2012; PINKER, 2006) 
8 Com base em estudos de Erickson (1989), entendemos por microcultura o espaço correspondente à 
família, escola, vizinhança; enfim, o contexto geográfico imediato em se tratando das vivências dos 
diferentes sujeitos. 
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necessariamente vinculada às práticas sociais porque é nelas que se constitui, pois, 

segundo Britto (2003 [1997] p. 127), “[...] a leitura é um comportamento social que se 

articula com os modos de inserção do sujeito no mundo.” Já Gee (2004) registra que  

 

Children who learn to read successfully do so because, for them, learning to 
read is a cultural and not primarily an instructed process. Furthermore, this 
cultural process has long roots at home — roots which have grown strong 
and firm before the child has walked into a school. Children who must learn 
reading primarily as an instructed process in school are at an acute 
disadvantage.9 (GEE, 2004, p. 11). 

 

Parece, pois, visível a importância das relações intersubjetivas na formação 

do leitor desde a mais tenra idade. Vivenciar diferentes experiências com a escrita 

no cotidiano familiar e de vizinhança mais imediato parece contribuir de modo 

significativo para a natureza das valorações e das representações que construímos 

sobre os usos dessa modalidade da língua. Quanto mais amplas e diversificadas 

forem essas vivências, possivelmente mais enriquecedoras serão aquelas 

representações.  

 

1.1.2 Leitura como ato intersubjetivo: um tecido constituído por autor e leitor 

 

Refletir sobre a dimensão intersubjetiva da leitura implica evocar o conceito 

bakhtiniano de gêneros discursivos, uma vez que essa mesma dimensão nos remete 

a uma compreensão de leitura como interação entre autor e leitor, e o conceito de 

gêneros constrói-se sobre o entendimento de que a língua institui relações 

interpessoais e o faz por meio deles, os gêneros. Assim, quando lemos, 

estabelecemos relações interpessoais com o outro – o autor – por meio da 

modalidade escrita da língua, e o fazemos lendo textos em gêneros discursivos.  

Assim sendo, antes de particularizarmos o conceito de gêneros discursivos, 

entendemos como necessária uma discussão sobre em que consiste o ato de ler na 

perspectiva que sustentamos aqui: ler é interagir com o autor por meio do texto no 

gênero discursivo. Para isso, recorremos a Geraldi (1997 [1991]) que toma a leitura 

sob a metáfora do tecido: o autor agencia seus fios, convidando o leitor a fazer o 
                                                           
9
 Crianças que aprendem a ler com sucesso o fazem porque, para elas, aprender a ler é um processo 

cultural e não especificamente um processo instrucional. Além disso, esse processo cultural possui 
raízes em casa – raízes que são fortes e firmes e que crescem antes de a criança ir para a escola. As 
crianças que aprendem a ler por um processo instrucional estão em desvantagem. (tradução nossa). 
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mesmo. Dos fios agenciados pelo autor e dos fios agenciados pelo leitor – no 

encontro que constitui a leitura – surge o tecido, ou seja, a construção dos sentidos. 

Geraldi (1997 [1991]), com base no ideário bakhtiniano, entende, pois, a 

leitura como construção de sentidos em inter-relações social e historicamente 

situadas – que se estabelecem por meio de textos escritos, em gêneros do discurso 

diversificados, e são motivadas por propósitos específicos. Assim, para ele, a leitura 

é um processo de interlocução entre autor e leitor, mediado pelo texto. É um 

encontro com o autor, ausente, o qual se dá pela palavra escrita. Nesse encontro, 

contudo, o leitor não é passivo, mas agente que participa da construção dos 

sentidos. 

 

O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, e nele se realiza a 
cada leitura, num processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do 
bordado tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos 
que agora tecem trazem e traçam outra história. Não são mãos amarradas – 
se o fossem, a leitura seria reconhecimento de sentidos e não produção de 
sentidos; não são mãos livres que produzem o seu bordado apenas com os 
fios que trazem nas veias de sua história – se o fossem, a leitura seria um 
outro bordado que se sobrepõe ao bordado que se lê, ocultando-o, 
apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de fios, que retomam e 
tomam os fios que no que se disse pelas estratégias de dizer se oferece 
para a tecedura do mesmo e outro bordado. (GERALDI, 1997 [1991], p. 
166).  
 

O estudioso ainda chama a atenção para dois aspectos que estão envolvidos 

com a leitura em sala de aula: o que dizer e as estratégias do dizer, defendendo que 

a leitura na escola esteja associada à produção textual. Para ele, considerando as 

práticas normalmente propostas por livros didáticos, os textos são impostos aos 

alunos, são tirados de seu lugar de origem (jornais, romances, etc.) para serem 

apenas objetos de leitura para perguntas posteriores. O aluno vai ao texto em busca 

de respostas para dar ao professor, e não em busca de respostas para suas 

próprias perguntas, por sede de conhecimento. Kleiman (2001 [1989]) também 

denuncia esse tipo de postura. 

Geraldi (1997 [1991]) argumenta que a leitura na escola deve ser vista como 

uma construção de sentidos e que a legitimidade dos textos não pode se assentar 

na autoridade, na imposição de professores e da escola.  A leitura deve, ainda, se 

aliar ao processo de produção textual. Assim, o leitor não iria ao texto apenas para 

extrair dele respostas para dar ao professor, mas sim para buscar novas maneiras 

de construir a sua experiência, o seu texto. Nesse sentido, a leitura recai sobre o 
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que se tem a dizer, porque, segundo o autor, lendo a palavra do outro posso 

descobrir nela outras maneiras de pensar10.  

Sob essa perspectiva, podemos ir ao texto para atender a vários propósitos, 

mas sempre em uma atitude de interação com o autor. Podemos ler um texto para 

buscar informações, para estudá-lo, para usá-lo na produção de outras obras e até 

mesmo para desfrutar dele. Geraldi (1997 [1991]) nomeia essas práticas, 

respectivamente, como leitura-busca-de informações, leitura-estudo-do-texto, leitura-

pretexto e leitura-fruição. O autor afirma que esses quatro tipos de leitura apontados 

não são os únicos, mas são exemplos de como pode se dar a entrada de um texto 

na sala de aula e nas diferentes esferas da atividade humana. 

 Geraldi (1997 [1991]) atenta também para o fato de que a prática escolar é, 

muitas vezes, destruidora dos próprios textos que são lidos. Os modelos de textos 

dos livros didáticos são seguidos, em boa parte das ações pedagógicas, sem se 

levar em conta os aspectos configuracionais que caracterizam o texto como tal, as 

estratégias que o autor usou para dizer o que está dito. A escola muitas vezes impõe 

o que deve ser lido e como esse conteúdo imposto deve ser lido. O autor defende 

que o que deveria ocorrer é uma mediação entre texto e leitor por parte da escola e 

do professor, e não uma imposição das estratégias de leitura. Dessa forma, o autor 

propõe uma prática de leitura e de produção de textos que não seja de 

reconhecimento, mas de conhecimento, que não seja de reprodução, mas de 

produção. No que tange às estratégias do dizer, importa inferir, na prática da 

linguagem, o que historicamente foi construído. 

Sob a perspectiva da leitura como construção de sentidos, o autor argumenta 

que o movimento entre produção e leitura de textos vem da produção para a leitura 

e desta retorna à produção. Defende, ainda, que a entrada de um texto em sala de 

aula deve responder a necessidades e provocar necessidades. Essas necessidades 

podem vir tanto do ter o que dizer, como das estratégias do dizer. Além disso, 

registra que a leitura, sendo também produção de sentidos, “[...] opera como 

condição básica com o próprio texto que se oferece à leitura” (GERALDI, 1997 

[1991], p. 188). De acordo com o autor, o professor deve, diante da leitura do aluno, 

recuperar sua caminhada interpretativa, ou seja, o que fez com que ele chegasse ao 
                                                           
10

 Ainda que o enfoque deste TCC seja leitura e não produção textual, nos reportaremos, em 
diferentes passagens, às práticas de escrita por conta da indissociabilidade que há, na origem, entre 
os atos de ler e de escrever. 
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sentido que produziu. Trata-se, enfim, de uma compreensão do ato de ler em sua 

dimensão interacional, o que nos remete ao conceito de gêneros discursivos, 

discutido a seguir.  

 

1.1.3 Leitura como ato intersubjetivo: implicações do conceito de gêneros do 

discurso nos estudos da leitura 

 

Tendo discutido a dimensão interacional da leitura, importa que reflitamos 

sobre o conceito de gêneros discursivos – e, por implicação, sobre o conceito de 

enunciado – proposto por Bakhtin (1997 [1979]), para quem todas as esferas da 

atividade humana estão relacionadas com a utilização da língua. Segundo esse 

autor (Bakhtin/Voloshinov, 2010 [1929]), a língua é instituidora das relações 

humanas, as quais são estabelecidas por meio dos gêneros do discurso, que, por 

sua vez, são concebidos como tipos relativamente estáveis de enunciados 

(BAKHTIN, 1997 [1952/53]). 

Para Bakhtin (1997 [1979]), as manifestações verbais concretas da língua, os 

enunciados, são evidências da heteroglossia dialogicizada, ou seja, da estratificação 

axiológica da língua em vozes sociais. Os enunciados podem ser orais ou escritos e 

caracterizam-se como a unidade das interações, pois estão relacionados com 

enunciados anteriores e posteriores, formando, assim, elos na cadeia discursiva. É 

importante ressaltar que enunciado, para Bakhtin (1997 [1979]) e seu Círculo11, não 

é sinônimo de oração; enunciado implica interação, enquanto oração implica 

estrutura linguística. Sob essa perspectiva teórica, a comunicação humana ocorre 

via enunciados. 

  No entendimento do autor, todo enunciado é endereçado para o outro, pois 

todos os sujeitos se constituem na alteridade: o outro constitui o eu. Por essa razão, 

o autor concebe que viver é responder, é assumir uma posição frente a valores. 

“Viver é participar do diálogo inconcluso que constitui a vida humana. A dialogia é, 

portanto, fundante do nosso ser no mundo e da nossa própria consciência.” 

(FARACO, 2007, p. 44). Viver é estar no universo das palavras do outro, reagindo a 

                                                           
11 Segundo Rodrigues (2005), Círculo de Bakhtin é o nome atribuído ao grupo de estudiosos que se 
reunia entre 1919 e 1974, dentre os quais fizeram parte Bakhtin, Voloshinov e Medvedev.  
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elas; é na relação do eu com o outro que o eu se constitui a partir do outro. Em 

termos bakhtinianos: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que 
o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 
esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de 
uma língua, A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 
e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
especificas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu 
conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 
dos recursos – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas, e, 
sobretudo, por sua construção composicional. Esses três elementos 
(conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo 
isso que denominamos gêneros de discurso. (BAKHTIN, 1997 [1952/53]), p. 
279).  

 
 

 Bakhtin (1997 [1952/53]) ainda estuda os gêneros como primários e 

secundários. Os gêneros primários são formados na “comunicação discursiva 

imediata”, do cotidiano, não formalizados e não institucionalizados. Exemplos: 

conversa de salão, conversa sobre temas cotidianos, carta, diário íntimo, bilhete, 

entre outros. Já os secundários advêm de um convívio cultural mais complexo, são 

institucionalizados, como romance, editorial, tese, palestra, anúncio, pesquisa 

científica, e muitos outros. Tanto os gêneros primários quanto os secundários 

estabelecem uma relação dialética: os secundários surgem dos primários, 

incorporam-nos e reelaboram-nos. O autor (1997 [1952/53]) ressalta, ainda, que a 

diferença entre ambos não é de ordem funcional; depende das diferenças entre as 

esferas sociais em que os gêneros ocorrem. 

Ainda com relação aos gêneros do discurso, o autor atenta para composição, 

estilo e conteúdo temático. Nomeia estilo a seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua que estão ligados à unidade temática e 

composicional, não se relacionando com os estilos individuais do sujeito, mas sim 

aos estilos de linguagem que se caracterizam como estilos do gênero. O conteúdo 

temático é tomado como o que é dizível por meio dos gêneros e diz respeito aos 

sentidos que podem ser construídos. Já a composição é a forma de organização e 

acabamento desse conteúdo. 
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Segundo Rodrigues (2005), cada gênero tem seu campo predominante de 

existência, seu cronotopo, onde é insubstituível, não suprimindo aqueles já 

existentes. Exemplo disso é o gênero e-mail, que não substituiu o gênero carta. O 

desaparecimento de um gênero só acontece quando as condições interacionais que 

o fizeram existir desaparecem. Outra observação importante é a respeito da 

atualização dos gêneros. Bakhtin (1997 [1952/53]) relata que o gênero é e não é ao 

mesmo tempo, sempre é novo e velho. O autor enfatiza a relativa estabilização do 

gênero e o seu caráter de processo ligado à atividade humana, e não apenas de 

produto, pois ao mesmo tempo em que se constitui como “regulador” para a 

construção, acabamento e interpretação dos enunciados, também se renova a cada 

nova interação social, pois cada enunciado contribui para a existência e 

continuidade dos gêneros.  

Rodrigues (2005) chama a atenção para a seguinte questão: Como pensar o 

gênero como um tipo relativamente estável de enunciado e ao mesmo tempo como 

um dos elementos de acabamento desse enunciado? Segundo a autora, podemos 

compreender isso olhando para a relação histórica dos gêneros. Uma vez 

constituídos como formas estáveis, dialeticamente os gêneros exercem certo efeito 

“normativo” (uma coerção social) sobre as interações verbais. Afinal, para o falante, 

eles funcionam como modelos ou “índices sociais” na construção do enunciado 

(quem sou eu, quem é meu interlocutor, como ele me vê, o que posso dizer, como 

dizer etc.): 

Desde que nos constituímos como seres sociais, nos achamos envolvidos 
numa máquina sociodiscursiva e os gêneros são um dos instrumentos mais 
poderosos dessa máquina, sendo que o domínio dos mesmos depende em 
grande parte de nossa inserção social e de nosso poder social. 
(MARCUSCHI, 2008, p. 162). 

 
 
 Os gêneros são “produtos” culturais, modos sociais de dizer, mas antes são 

uma atividade social da linguagem, modos de significar o mundo. Como modos 

sociais de dizer, os gêneros “regulam”, organizam e significam a interação. Segundo 

o ideário bakhtiniano, é o gênero que baliza o falante no processo discursivo. “Ao se 

relacionar com o discurso alheio, o falante desde o início infere o gênero do 

enunciado e, dessa forma, as propriedades genéricas em questão já constituem 

índices indispensáveis à construção do sentido do enunciado.” (RODRIGUES, 2005, 

p. 166). 
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 Apesar da vontade discursiva do falante, a construção de um enunciado não 

pode ser considerada como uso e combinação aleatória das formas da língua. Para 

uma interação satisfatória, é necessário o domínio dos gêneros. As formas dos 

gêneros são mais flexíveis e combináveis que as formas da língua: 

 

A língua materna — a composição de seu léxico e sua estrutura  gramatical 
—, não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos  
mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 
comunicação verbal  viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 
Assimilamos as formas da língua  somente nas formas assumidas pelo 
enunciado e juntamente com essas formas. As formas  da língua e as 
formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso, introduzem-se  
em nossa experiência e em nossa consciência conjuntamente e sem que 
sua estreita correlação seja rompida. Aprender a falar é aprender a 
estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações 
isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas). (BAKHTIN, 1997 
[1952/1953], p. 301-302) 

 

Os gêneros, com seus estilos próprios, seus temas e suas composições, são 

agenciados segundo os objetivos dos interlocutores e as situações de comunicação 

para que as interações humanas sejam estabelecidas e, no caso específico deste 

estudo, interações humanas mediadas pela modalidade escrita da língua, com 

ênfase na leitura. Como afirma Bakhtin (1997 [1952/53], p. 301. grifos do autor), “Na 

prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente sua 

existência teórica”.  

Parece evidente que não há interação linguística fora do âmbito dos gêneros. 

Os seres humanos interagem oralmente, gestualmente e via escrita pelos gêneros 

do discurso. Os leitores, no processo intrassubjetivo de que trataremos a seguir, não 

realizam leitura de sílabas, palavras ou orações, mas de enunciados, os quais, por 

sua vez, constituem elos na cadeia discursiva materializando-se nas relações 

intersubjetivas. Assim, parece flagrante a relevância desse conceito em se tratando 

de uma reflexão sobre a dimensão intersubjetiva da leitura: ler implica interagir com 

o outro por meio de um texto escrito em um gênero discursivo específico. 

 

1.2 Dimensão intrassubjetiva da leitura: da decodif icação à inferenciação 

 

Entendemos que o processo de leitura é dinâmico, pois opera com diversos 

elementos simultaneamente. Tais elementos compõem o processo interacional que 
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se institui entre leitores e autores por ocasião do ato de ler e das vivências com as 

diferentes leituras, o que vimos chamando aqui de dimensão intersubjetiva de 

leitura, assim como compõem o processo de construção de sentidos a partir do 

agenciamento de todas essas vivências e conhecimentos de mundo para decodificar 

e compreender o texto, o que vimos chamando de dimensão intrassubjetiva da 

leitura.  Assim, a leitura, tomada como processo de construção de sentidos, implica 

a atividade intrassubjetiva a iniciar pelo reconhecimento das relações grafêmico-

fonêmicas (SCLIAR-CABRAL, 2003) que ocorre por meio da decodificação. Para 

que haja leitura, o leitor deve dominar o sistema de escrita a fim de processar, 

armazenar e interpretar as informações.   

Começaremos, então, esta seção abordando o processo de decodificação, 

que constitui o primeiro contato entre leitor e texto, para, em seguida, tratarmos de 

diferentes atividades cognitivas de leitura – as quais, insistimos, só são realizadas 

porque um leitor interage com um autor por meio do texto, em um momento histórico 

específico e para finalidades específicas –, dentre tais atividades, podemos 

mencionar: localização de informação, recuperação de referentes, ativação de 

esquemas cognitivos, agenciamento de conhecimentos prévios e realização de 

inferências. Reiteramos, neste início de seção, que, ao longo dela, referenciaremos 

autores de epistemologias cognitivistas e autores vinculados à Linguística Textual, 

mas não compartilhamos com eles as bases epistemológicas sobre as quais 

estruturam suas teorizações; a eles recorremos apenas na especificidade da 

dimensão intrassubjetiva da leitura, colocando essa dimensão a serviço da 

dimensão intersubjetiva. E fazemos isso porque reconhecemos que essas 

especificidades existem e precisam ser discutidas. 

 

1.2.1 Decodificação do texto 

 

            De acordo com Morais (1996, p.111), a capacidade de leitura é o conjunto de 

recursos mentais mobilizados ao ler que é específico da atividade da leitura e de 

mais nenhum processo, enquanto a atividade é o conjunto de eventos que se passa 

no cérebro e no sistema cognitivo que o cérebro suporta. Para as finalidades deste 

estudo interessam-nos esses dois conceitos do autor, o qual, do lugar teórico-

epistemológico de onde fala, registra que a decodificação – associação entre 

grafemas e fonemas que corresponde ao que chama de capacidade de leitura – é 
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um processo exclusivo do ato de ler e de nenhum outro ato e que se distingue da 

atividade de leitura, etapa em que agenciamos os conhecimentos de que dispomos 

– em nossa compreensão, tudo o que vivemos até o momento nas relações 

intersubjetivas – para construir os sentidos do texto.    

 Para focalizarmos o processo de decodificação, é importante mencionarmos, 

agora na perspectiva cognitivista das neurociências, os estudos de Dehaene (2012) 

que localizam os processos de leitura no cérebro físico. Não aprofundaremos o 

assunto, pois este não é o foco de nossa pesquisa, mas precisamos registrar que, 

em se tratando do que chamamos aqui de dimensão intrassubjetiva de leitura, não é 

mais possível negar o conjunto de estudos, que, nessa epistemologia 

especificamente, têm mostrado como o cérebro funciona por ocasião do ato de ler. 

 Dehaene (2012) descreve os circuitos nervosos mobilizados ao ler. De acordo 

com o autor, é na região occípito temporal, situada na parte esquerda do cérebro 

que o processo ocorre. Os neurônios desta região reconhecem os traços invariantes 

das letras, independentemente da fonte, da posição que ocupam na palavra ou da 

configuração da forma e de seu tamanho. As outras regiões mais posteriores do 

hemisfério esquerdo analisam os sinais visuais contribuindo para o reconhecimento 

da cor e da forma dos objetos. Os processos envolvidos na leitura, como 

reconhecimento de palavras, articulação e acesso aos sentidos e à sonoridade, 

ocorrem em várias áreas corticais distintas, funcionando paralela e reciprocamente, 

não caracterizando um processo sequencial e linear, mas dinâmico.  

 Segundo o autor, o processo de decodificação inicia-se com a retina 

reconhecendo as letras e extraindo os componentes da base das palavras, como as 

sílabas. Os neurônios, então, colocam em ação o sistema visual. Vem, assim, o 

primeiro deciframento, a análise dupla do som e do sentido. Primeiramente, a cadeia 

das letras é analisada para que dessa forma tais letras sejam reconhecidas e 

associadas aos sons (via fonológica) e aos sentidos (via lexical). A via lexical é 

responsável pelo acesso a um dicionário mental onde estão armazenados os 

significados das palavras, e a via fonológica permite converter a cadeia de letras em 

sons da língua. Ambas são ativadas simultaneamente.  

 Para acessar a sonoridade e a significação, áreas cerebrais distintas são 

ativadas. Na primeira, estão implicadas as regiões superiores do lobo temporal 

esquerdo, o córtex frontal inferior e pré-central esquerdo e o lobo temporal. Na 

análise do sentido estão a parte posterior da circunvolução temporal média, a face 
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ventral anterior do lobo temporal e parte triangular da região frontal interior; contudo, 

nos estudos mencionados, nota-se que muitas outras regiões são ativadas em tal 

processo e que as neurociências estão longe de desvendá-lo em sua complexidade. 

 Sabemos que essas informações não têm potencial explicativo para os dados 

estudados, mas fazemos o registro porque entendemos que falar sobre a dimensão 

intrassubjetiva – especialmente sobre a decodificação – do ato de ler, 

diferentemente do que se fazia há algum tempo, não nos exime mais de reconhecer 

estudos que focalizam o cérebro físico. 

 

1.2.2 Localização de informações 

 

 Tendo registrado a etapa da decodificação – capacidade de leitura  proposta 

por Morais (1996) –, é importante tratarmos, também a partir de conceito desse 

mesmo autor, da  atividade de leitura, o conjunto de processos cognitivos que 

empreendemos para compreender o que foi/está sendo decodificado. Parece claro 

que a localização de informações é uma das condições centrais do ato de ler. Sem 

ela, outras atividades envolvidas na leitura não seriam desencadeadas no processo 

de construção de sentidos de forma adequada, uma vez que tais sentidos estão 

consubstanciados com o dado no texto e dependem de informações explícitas.  O 

leitor deve ser capaz de localizar informações para, então, realizar outros processos 

que, em conjunto, operam em favor da compreensão leitora. 

 Para interpretar, refletir e avaliar um texto, o sujeito leitor deve recuperar as 

informações contidas nele, e isso ocorre por meio do reconhecimento do tema e do 

texto, da localização de dados específicos (nomes de personagens, locais, fatos, 

etc.), bem como da compreensão das relações entre as informações explicitas, além 

do reconhecimento de sua sequência e de implicações de sentido entre tais 

sequências e associações. Assim, por meio da localização de dados específicos, o 

leitor pode recuperar os referentes. Se o texto, por exemplo, é um conto de fadas, o 

leitor tem de identificar os personagens, os fatos que se desenvolvem no decorrer da 

história, os locais, entre outras informações relevantes. Tendo identificado os itens 

dessa natureza, o leitor é capaz de recuperá-los ao longo do texto, quando 

aparecem sob forma de processos anafóricos ou catafóricos (KOCH, 2005); é capaz 

de mapear as informações e compará-las; ativa seus esquemas cognitivos (LEFFA, 
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1996) acerca dos conteúdos textuais; agencia seus conhecimentos linguísticos, 

enciclopédicos e interacionais (KOCH, 2005); além de realizar inferências. 

 Em nome de nossa filiação epistemológica, é necessário o registro de que 

entendemos que todo esse processo só acontece porque, anteriormente a ele, o 

sujeito leitor vivenciou experiências diversas, em relações intersubjetivas, que lhe 

permitiram apropriar-se dos conhecimentos que vai agenciar, tanto quanto lhe 

permitam a ampliação dos esquemas cognitivos que ativará e itens afins. Não tendo 

havido esse processo de apropriação de novos conhecimentos nas relações com um 

interlocutor mais experiente (VIGOTSKI, 2000 [1978]), toda essa atividade 

intrassubjetiva requerida no processo de localização de informações seguramente  

não se realizará desse modo. Raciocínio análogo vale para o que descreveremos 

nas próximas seções. 

 

1.2.3 Recuperação de referentes 

 

 A discussão do tópico desta subseção nos leva para o universo da Linguística 

Textual, que estabelece uma interface com os estudos cognitivistas, mas se 

aproxima mais efetivamente de nossa filiação epistemológica porque transcende o 

foco do processamento cognitivo para tratar de textualização. Sob essa perspectiva, 

para que um texto seja compreendido, as informações nele contidas devem estar 

articuladas e, para que o leitor possa formar uma representação coerente, o texto 

deve ser objetivo. É importante salientar que, aqui, texto objetivo não é sinônimo de 

texto curto. Entendemos objetivo como ausente de redundâncias, que não se detém 

em informações desnecessárias para sua compreensão. A repetição que, num 

primeiro momento, pode parecer redundante, é, muitas vezes, uma das estratégias 

de encadeamento de informações, com a intenção de lembrar o leitor sobre 

determinados itens importantes. Antunes (2009) afirma que a repetição constitui um 

requisito da própria continuidade exigida pela coerência. 

 De acordo com Koch (2005, p.40),  

  
  [...] a reativação de referentes no texto é realizada através de estratégias de 

referenciação anafórica [e catafórica], formando-se, desta maneira, cadeias 
coesivas mais ou menos longas. Aquelas que retomam referentes principais 
ou temáticos (por exemplo, protagonista e antagonista, na narrativa; ser que 
é objeto de uma descrição; tema de uma discussão, em temas opinativos) 
percorrem em geral o texto inteiro. [...] esse tipo de remissão pode ser 
efetuado por meio de recursos de ordem “gramatical” por intermédio de 
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recursos de natureza lexical [...]; ou ainda, por reiteração de um mesmo 
grupo nominal ou parte dele; e, finalmente, por meio da elipse. 

 

 O encadeamento do texto é criado por meio da coesão. Segundo Antunes 

(2009, p.47), a coesão é a propriedade “[...] pela qual se cria e se sinaliza toda 

espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade 

temática.” Quando os enunciados estão soltos, desarticulados, o leitor tem 

dificuldade de construir sentidos. A coesão, ainda, está relacionada, além de muitos 

outros fatores, aos objetivos do autor e às suas intenções – e, na vertente 

epistemológica em que nos inscrevemos, ao seu projeto de dizer. A coerência e a 

coesão, assim, não preexistem ao texto, dependem da ação conjunta do autor e do 

leitor na tecedura12 dos sentidos. 

1.2.4 Ativação de esquemas cognitivos 

 

Como já mencionamos anteriormente, a leitura é um processo de interlocução 

entre autor e leitor, mediado pelo texto. O leitor é um sujeito ativo que vai 

construindo sentidos junto com o autor, participando ativamente desse processo 

pelo agenciamento de seu conhecimento de mundo, através de saberes de que se 

apropriou em suas vivências ao longo da vida. Esses conhecimentos são 

agenciados e ressignificados em outras interações. Ainda que o conceito de  

esquemas cognitivos, compreendido como  as unidades, as estruturas abstratas, 

que armazenam tais conhecimentos (RUMELHART, 1981), não contemple esse foco 

interacional sob o qual o queremos, arriscadamente, tomar, entendemos que se trata 

de um conceito importante, porque o ato de construir sentidos por ocasião da leitura 

requer a ativação de representações de mundo de que já nos apropriamos e que 

compõem a nossa experiência até então. Para que haja compreensão, esses 

esquemas devem ser ativados e/ou modificados.  

Segundo Alliende e Condemarim (2005), também em uma perspectiva 

cognitivista, nenhum conhecimento é apreendido isoladamente, mas sempre dentro 

de esquemas cognitivos – esquemas que, com base em nossa filiação 

epistemológica, só são objeto de apropriação e ressignificação em vivências 

socioculturais historicamente datadas. Um sujeito só aprende quando relaciona um 
                                                           
12

 Preferimos o termo tecedura ao termo tessitura porque entendemos que aquele traduz mais 
explicitamente a metáfora do tecido do que o faz este. 
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conceito com outros de que já dispõe em seus esquemas cognitivos. Assumindo os 

riscos de dar a um conceito cognitivista uma interpretação histórico-cultural, 

entendemos que tais esquemas só se justificam pela natureza compartilhada de sua 

construção: eles se constroem e são apropriados em relações intersubjetivas. 

 Leffa (1996, p.35), no âmbito do olhar cognitivista, reconhece a 

impossibilidade de lidar com tais esquemas em uma perspectiva meramente estática 

e chama de variáveis o que entendemos ser implicações do contexto situado. 

 

Os elementos que formam um esquema são conhecidos como variáveis. 
Essas variáveis se caracterizam justamente pela possibilidade de variação 
entre um acontecimento e outro. Embora um acidente de automóvel se 
caracterize, entre outras coisas, pela ocorrência de danos materiais, esses 
dados não serão os mesmos sempre para cada acidente. Uma variável 
sozinha normalmente não é o suficiente para configurar um esquema. [...] O 
que caracteriza um esquema é, portanto, uma determinada configuração de 
variáveis. 
 
 

 Os esquemas não estão relacionados apenas com a leitura. Eles fazem parte 

de todo o aprendizado humano. Como afirma Rumelhart (1981), toda informação 

processada depende de esquemas cognitivos – e, sob o nosso olhar, os processos 

interacionais instituídos pela linguagem, implicam a construção e a apropriação 

desses esquemas. Segundo o autor, as principais características dos esquemas 

são: eles têm variáveis, são incorporados um dentro do outro, representam 

conhecimento em todos os níveis de abstração, são processos ativos e são 

dispositivos de reconhecimento cujo processamento visa à avaliação de sua 

qualidade de ajuste aos dados a serem processados. 

 Leffa (1996, p.36) afirma que esquema não é algo solto dentro de nossa 

estrutura cognitiva, mas que faz parte de uma rede relacionando-se com outros 

esquemas. Por exemplo, quando pensamos em universidade, acionamos o 

esquema geral universidade e junto como ele os subesquemas departamento, 

professores, disciplina, aulas etc.; no entanto, quando estamos escrevendo um 

artigo para determinada aula, o esquema geral é a aula específica, e o esquema 

universidade pode ser um de seus subesquemas.  Essa hierarquia não é rígida, mas 

extremamente flexível e, acrescentaríamos de novo com base em nossa filiação, 

essa flexibilidade não tem origem em si mesma, mas na natureza das interações 

instituídas por meio da linguagem; nesse caso, por meio da leitura. 
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 O acionamento pelo leitor do esquema geral, para que possa depois colocar 

os demais elementos pertinentes, é um passo essencial para a compreensão do 

texto. Ao ler, é fundamental acionar os esquemas cognitivos adequados às 

representações veiculadas pelo autor por meio da linguagem, caso contrário corre-

se o risco de não entender o texto. Da convergência entre as representações 

suscitadas pelo autor e as representações agenciadas pelo leitor depende o 

encontro entre ambos na construção dos sentidos. Entendemos que esse encontro 

supõe atividade intrassubjetiva, mas só o faz em razão de haver o encontro 

propriamente dito entre ambos – mais uma vez, a compreensão da 

intrassubjetividade a serviço da intersubjetividade. 

 Beaugrande e Dressler (1981), agora no âmbito da Linguística Textual, 

atestam que em leituras em que o leitor não encontra informações novas, não há 

necessidade de ajuste de esquemas cognitivos, o que pode tornar a leitura 

enfadonha; contudo, numa leitura em que não há a possibilidade de acionar os 

esquemas cognitivos adequados, o conteúdo torna-se sem sentido e frustrante para 

o leitor (LEFFA, 1996). 

 Rumelhart (1981), na essencialidade do olhar cognitivista13, aponta três 

motivos para a compreensão inadequada ou a falta de compreensão de um texto: 

primeiro, um leitor não compreende bem um texto porque ele não possui os 

esquemas cognitivos adequados; segundo, porque as pistas oferecidas pelo autor 

do texto são insuficientes, mesmo o leitor possuindo os esquemas apropriados; 

terceiro, porque o leitor interpreta o texto de forma diferente daquela prospectada 

pelo autor. Evidentemente, com base em uma epistemologia histórico-cultural, 

acrescentaríamos especificidades do contexto interacional implicadas nessa não 

compreensão. 

 Segundo o olhar cognitivista de Leffa (1996), com a aprendizagem há um 

aumento do número de esquemas cognitivos, que vão evoluindo em quantidade e 

qualidade e se tornando mais complexos. Seria antieconômico não fundir 

experiências que são semelhantes. Se tal fusão não ocorresse, o processamento de 

informação seria custoso e ineficaz, dada a rapidez com que se institui a maioria das 

relações humanas. 

                                                           
13 Entendemos possível nomear de cognitivista o pensamento desse autor nessa etapa de suas 
teorizações. Sua inscrição na vertente conexionista nos parece posterior a isso. 
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1.2.5 Agenciamento de conhecimentos prévios14 

 

 Para construir sentidos, o autor depende de seu conhecimento prévio, 

conhecimento que é aprendido nas interações humanas, nas relações 

intersubjetivas. Tudo que é aprendido pelo ser humano é internalizado nas relações 

interpessoais situadas no plano da cultura e da história. Podemos afirmar que a 

intersubjetividade age na constituição da intrassubjetividade (VIGOTSKI, 2000 

[1978]).  

 Os conhecimentos que um leitor possui, sob a ótica da Linguística Textual 

(KOCH, 2005), podem ser classificados em linguísticos, enciclopédicos e 

interacionais, e todos esses conhecimentos são associados no momento da leitura. 

De acordo com Koch (2005), o conhecimento linguístico é o responsável pela 

articulação som-sentido e compreende o conhecimento do léxico, da gramática e da 

maneira como se segmentam e se agrupam as unidades menores. Segundo Smith 

(1989, p.197), mais uma vez na vertente cognitivista, “[...] a leitura pode proporcionar 

ao leitor o desenvolvimento de seu vocabulário, o que proporciona uma base de 

conhecimentos permanente”. 

 Para Antunes (2009), cujo pensamento liga-se ao ideário da Linguística 

Textual, conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo é aquele que 

decorre das experiências vividas e que tem relação com os esquemas cognitivos. 

Koch (2005, p. 32) explica que “[...] o conhecimento enciclopédico se encontra 

armazenado na memória de cada indivíduo, quer se trate de conhecimento do tipo 

declarativo (a respeito dos fatos do mundo) ou do tipo episódico (socioculturamente 

determinados e adquiridos através de experiência)”. 

  Ainda sob a perspectiva da Linguística Textual, o conhecimento interacional é 

aquele sobre as formas de interação que ocorrem por meio da linguagem e que 

envolve conhecimentos do tipo ilocucional (que permitem o reconhecimento dos 

objetivos do autor do texto), comunicacional (que têm relação com as normas 

comunicativas, com a quantidade de informação necessária e com a seleção da 

variante linguística adequada), metacomunicativo (que permitem ao autor do texto 

evitar perturbações previsíveis ou sanar conflitos ocorridos) e superestrutural 
                                                           
14 É certo que os esquemas cognitivos contemplam  esse conjunto de conhecimentos; a separação 
aqui se deve ao objetivo de enfatizar desdobramentos  diferentes do processo de construção de 
sentidos em se tratando desses conhecimentos. 
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(permitem reconhecer textos como pertencentes a determinados gêneros, suas 

macrocategorias, seus tipos textuais). 

 O fato de conhecimentos serem agenciados para a compreensão do texto 

remete à diversidade de interpretações que um texto pode ter, já que cada leitor traz 

suas experiências, suas crenças, valores e opiniões distintos. Sendo assim, um texto 

jamais terá um sentido único, completo. Quem constrói o sentido é o leitor que 

interage e dialoga com o autor por meio do texto – eis aqui, mais uma vez, a 

metáfora do tecido, proposta por Geraldi (1997 [1991]). 

 

1.2.6 Realização de inferências 

 

 Compreender requer decodificar um texto para poder entrar em contato com 

suas informações. Com esse contato, ocorre o mapeamento de dados, a 

recuperação de referentes, a ativação de esquemas cognitivos e de conhecimentos 

prévios e a realização de inferências, processo de grande importância quando 

falamos de compreensão leitora. Isso, é claro, reiteramos, só faz sentido na 

perspectiva de que, ao ler, dá-se o encontro entre o autor e o leitor, um encontro 

situado no tempo e no espaço e atendendo a propósitos interacionais específicos.  

 Em se tratando, porém, da discussão sobre inferenciação, comportamento 

necessariamente envolvido no ato de ler porque, sendo um encontro situado entre 

autor e leitor, esse encontro faz com que o autor não precise explicitar determinadas 

informações, contando com a participação ativa do leitor para resgatá-las, desvelá-

las, supô-las.  

 Koch (2005) esclarece que inferências são estratégias cognitivas que 

permitem o estabelecimento de uma ligação entre os dados presentes na superfície 

do texto e conhecimentos prévios compartilhados na comunicação. Antunes (2009), 

a nosso ver, compartilha da concepção de Koch – e da perspectiva da Linguística 

Textual – quando escreve que 

 

O termo ‘inferência’ é comumente reservado para informações implícitas 
que são identificadas com apoio do nosso conhecimento de mundo, 
informações que se relacionam, portanto, com o ‘saber partilhado’ pelos 
interlocutores. A inferência está assim profundamente vinculada à vida, aos 
valores culturais da comunidade onde acontece a atividade verbal. 
(ANTUNES, 2009, p. 120) 
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Há dados que são tomados como conhecidos, que são compartilhados pelos 

interlocutores e cuja presença no texto seria desnecessária. As informações 

implícitas são uma característica natural dos textos, tendo em vista que seria 

antieconômico e cansativo informar tudo ao leitor.  A compreensão do não dito no 

texto, contudo, depende do interlocutor, do seu conhecimento acerca do assunto 

tratado, bem como da situação de produção do texto e do momento da leitura. Leffa 

(1996, p.44), mais uma vez sob um olhar cognitivista, sustenta que o texto se 

caracteriza por apresentar apenas parte dos dados necessários para compreensão. 

Na medida em que os conhecimentos do leitor complementam as lacunas do texto, a 

construção do sentido ocorre; ou seja, acrescentamos novamente com base em 

nossa filiação, é no encontro entre o autor e o leitor que os sentidos do texto se 

delineiam.  

 Mais uma vez no âmbito da Linguística Textual, vale considerar que a 

coerência, mencionada anteriormente, está ligada à realização de inferências. 

Antunes (2009, p.122) aponta que a coerência 

 

 [...] envolve, pois, uma série de operações mentais, de fatores cognitivos, de 
conhecimentos que, acionados, nos permitem “pescar” ou recuperar a 
coerência do que dizemos e ouvimos, considerando não apenas o que é 
posto na superfície do discurso, mas tudo quanto está pressuposto ou 
implicado naquilo que é dito, ou é inferível, a partir de nossas experiências 
de vida. 

 

 Existem diversos tipos de inferências, mas não discutiremos esses tipos aqui, 

pois essa classificação não constitui foco de nosso estudo. Retomemos, pois, nosso 

foco inicial: como registramos no início do capítulo, compreendemos a leitura como 

um processo de construção de sentidos em que leitor e autor interagem por meio do 

texto. Em nosso entendimento, esse processo tem duas dimensões: a 

intrassubjetiva, caracterizada por diferentes atividades cognitivas; e a intersubjetiva -  

relacionada a teorizações bakhtinianas sobre os gêneros discursivos, às condições 

de produção e recepção do texto e às esferas da atividade humana. Ancorados nos 

estudos de Vigotski (2000 [1978]), entendemos que essas duas dimensões se 

complementam, já que, para compreender um texto, o leitor utiliza seus 

conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo, mas os sentidos que ele produz 

resultam da sua relação com o outro, da intersubjetividade.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – EM BUSCA DOS CAMINH OS 
PARA CONHECER  ATIVIDADES DE LEITURA REQUERIDAS NO ENEM 
 

 

Ler é outro modo de ouvir. (BAGNO apud 
ANTUNES, 2005, p. 66). 

 

O delineamento metodológico é entendido como uma parte preliminar e muito 

importante para o trabalho de pesquisa. Assim, detalharemos neste capítulo a 

tipificação da pesquisa, o campo de pesquisa e as diretrizes de análise. Como se 

trata de uma abordagem documental, não tematizaremos os instrumentos de 

geração de dados. Assim, este capítulo contém três seções correspondentes cada 

uma a um dos enfoques mencionados. 

 2.1 Tipificação da pesquisa 

 

 Classificamos esta pesquisa como um estudo de caso de natureza 

exploratória, com pesquisa documental, isso porque, segundo Yin (2005, p.15),  

[...] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

De acordo com o autor, o estudo de caso é uma abordagem  empírica que “[...] 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos.” (YIN, 2005, p. 32) Além disso, a investigação de estudo de 

caso: 

• [...] enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito 
mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como 
resultado,  

• baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 
convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado,  

• beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 
conduzir a coleta e análise de dados. (YIN, 2005, p. 33) 
 
 

O objetivo do nosso estudo de caso foi identificar atividades demandadas nas 

questões metacognitivas de compreensão leitora nas provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) dos anos de 2010 e 2011. Queríamos saber que atividades de 
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implicações intersubjetivas e intrassubjetivas são requeridas dos alunos em se 

tratando das questões metacognitivas de compreensão leitora que constituem as 

provas do Enem no período informado. Além disso, queríamos compreender, em se 

tratando da dimensão intersubjetiva, como são abordadas atividades de natureza  

interacional implicadas nas relações humanas instituídas pelos gêneros discursivos; 

e, em se tratando da dimensão intrassubjetiva, como são abordadas atividades de 

natureza cognitiva  implicadas na localização de informações, na interpretação dos 

textos e na reflexão e avaliação do conteúdo lido.  Para tanto, fizemos uma pesquisa 

documental das provas do Enem dos anos 2010 e 2011. As provas estão 

disponíveis no site15 do exame na internet e nos anexos deste trabalho. 

 

2.2 Campo de pesquisa  

 

Como registramos anteriormente, o foco deste estudo é descrever 

analiticamente atividades demandadas nas questões metacognitivas de 

compreensão leitora nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos 

anos de 2010 e 2011. Para tanto, é preciso definir o campo de pesquisa; nesse 

caso, o exame propriamente dito. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 e tem o 

objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. O 

Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem 

concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, 

cerca de quinhentas universidades já usam o resultado do exame como critério de 

seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o 

vestibular. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio em anos anteriores.     

Segundo informações disponíveis no site16 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP –, até 2008, o Enem era uma prova 

clássica com 63 questões interdisciplinares, sem articulação direta com os 

conteúdos ministrados no ensino médio e sem a possibilidade de comparação das 

notas de um ano para outro. Nesse mesmo ano, o Ministério da Educação 

                                                           
15

 INEP (2010) 
16 http://inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem  
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apresentou uma proposta de reformulação do exame, propondo sua utilização como 

forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas 

federais. Tal proposta implicava reformular o Enem para que o exame pudesse ser 

comparável no tempo e abordasse diretamente o currículo do ensino médio. O 

objetivo era aplicar quatro grupos de provas diferentes em cada processo seletivo, 

além de redação.     

O novo exame, em vigor desde 2009, é composto por perguntas objetivas em 

quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo 

redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 

tecnologias e matemáticas e suas tecnologias. Cada grupo de testes é composto por 

45 itens de múltipla escolha, aplicados em dois dias.                  

Segundo o INEP, a proposta teve como principais objetivos democratizar as 

oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a 

mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. As 

universidades têm autonomia e podem optar entre quatro possibilidades de 

utilização do novo exame como processo seletivo: como fase única, com o sistema 

de seleção unificada, informatizado e on-line; como primeira fase; combinado com o 

vestibular da instituição; como fase única para as vagas remanescentes do 

vestibular.  

Juntamente com a reformulação, o Ministério da Educação apresenta as 

matrizes de referência para o novo Enem (2009). Ressaltaremos aqui os pontos que 

nos são importantes, destacando os eixos cognitivos comuns a todas as áreas de 

conhecimento e a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, 

grande área que constitui nosso interesse de pesquisa. 

Eixos cognitivos comuns a todas as áreas: 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua 
Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e 
das línguas espanhola e inglesa.  
II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das 
várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, 
de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 
manifestações artísticas.  
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, 
interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para 
tomar decisões e enfrentar situações-problema.  
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, 
para construir argumentação consistente.  
V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos 
na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na 
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realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural.  

 

Parece-nos emergir disso que dominar a norma culta17 da língua portuguesa é 

necessário para responder a todas as questões do exame, contudo, mais do que 

dominar uma variedade da língua valorizada, a nosso ver, todas as áreas exigem a 

interpretação de textos e envolvem atividades de leitura de implicações 

intersubjetivas e intrassubjetivas, conceitos fundamentados em Vigotski (2000 

[1978]) e que já foram especificados. Tentamos delinear como se dá esse processo, 

como as questões do Enem trabalham com essas dimensões da leitura. Isso foi feito 

a partir da análise das provas.  

Importou-nos, também, a matriz de referência de linguagens, códigos e suas 

tecnologias. Recortamos dela apenas as competências que nos eram relevantes 

(Língua Portuguesa); as outras competências, às quais não fazemos menção, se 

referem às áreas de línguas estrangeiras, linguagem corporal e artes: 

 

Competência de área 1  - Aplicar as tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para 
sua vida.  
H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como 
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.  
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de 
comunicação e informação para resolver problemas sociais.  
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e 
informação, considerando a função social desses sistemas.  
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das 
linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. 
 
Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 
das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção.  
 H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua 
produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.  
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos 
de construção do texto literário.  
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 
permanentes no patrimônio literário nacional. 
 
Competência de área 6  - Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e 
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.  

                                                           
17 Mantemos, aqui, a adjetivação culta, mas compartilhamos com a distinção feita por Faraco (2008) 
entre norma culta e norma padrão; em nosso entendimento, trata-se, aqui, de norma padrão. 
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H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em 
situações específicas de interlocução.  
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a 
preservação da memória e da identidade nacional.  
 
Competência de área 7  - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  
H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos.  
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e 
recursos linguísticos.  
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é 
seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.  
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, 
chantagem, entre outras. 

 
Competência de área 8  - Compreender e usar a língua portuguesa como 
língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 
mundo e da própria identidade.  
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas 
que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.  
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso 
social.  
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas 
diferentes situações de comunicação. (INEP, 2011). 

  

           Em quase todas as competências inferimos  uma expressiva convergência 

com teorizações acerca dos gêneros do discurso do círculo de Bakhtin (1997 

[1952/53]), pois, no nosso ponto de vista, há, nesses conteúdos destacados, um 

olhar para a língua/linguagem nas práticas sociais. Trata-se, ainda, a nosso ver, de 

eixos convergentes com postulados dos Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa (BRASIL – LP EM, 1998), documento que contempla uma visão de 

língua nessas mesmas práticas e que remete, sob vários aspectos, ao chamado 

ensino operacional e reflexivo da linguagem, tal qual em Britto (2003 [1997]) e em 

Geraldi (1997 [1991]). 

 

2.3 Diretrizes de análise  

 

          Tendo especificado o tipo de pesquisa e o campo de pesquisa, definimos as 

diretrizes de análise partindo da seguinte questão de pesquisa já especificada na 

introdução deste estudo: “Que atividades  de implicações intersubjetivas e 

intrassubjetivas são requeridas dos alunos em se tratando das questões 

metacognitivas de compreensão leitora que constituíram as provas do Enem no 
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período de 2010 e 2011?”. Para dar conta de responder a essa questão, o capítulo 

analítico que segue foi estruturado com base nas seguintes diretrizes de análise: 

1. Dimensão intersubjetiva: atividades de natureza interacional implicadas nas 

relações humanas instituídas pelos gêneros discursivos; 2.Dimensão intrassubjetiva: 

atividades de natureza cognitiva  implicadas na localização de informações, na 

interpretação dos textos e na reflexão e avaliação do conteúdo lido.  

As atividades de natureza interacional implicadas nas relações humanas 

instituídas pelos gêneros discursivos dizem respeito à dimensão intersubjetiva da 

leitura, em que são considerados fatores de ordem social, histórica e cultural 

inerentes ao ato de ler textos em gêneros discursivos diversos. Por outro lado, as 

atividades de natureza cognitiva implicadas na localização de informações, na 

interpretação dos textos e na reflexão e avaliação do conteúdo lido estabelecem 

uma relação com a dimensão intrassubjetiva da leitura.  Nessa dimensão, o leitor 

deve realizar várias operações mentais e recorrer a muitos tipos de conhecimentos – 

dos quais se apropriou nas relações intersubjetivas – por ocasião do processo de 

construção de sentidos. 
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3 ANALISANDO AS QUESTÕES DO ENEM – O FOCO NAS ATIVI DADES DE 
LEITURA REQUERIDAS DOS ALUNOS 
 

 
Um leitor que não oferece às palavras lidas as suas 
contrapalavras recusa a experiência de leitura. 
(GERALDI, 2002). 
 

 

Neste capítulo, empreendemos a análise documental das provas do Enem 

dos anos de 2010 e 2011, com enfoque nas atividades exigidas nas questões 

metacognitivas de compreensão leitora. Focamos nas provas de cor azul do 

segundo dia do exame18, abordagem sobre Linguagens e Códigos, no conjunto das 

quais as questões da área de artes e língua estrangeira não foram analisadas 

porque fogem ao escopo desta pesquisa. Por essa razão, as questões analisadas 

não seguem uma ordem linear como aparecem na prova.   

Nossa análise das provas buscou responder à seguinte questão de pesquisa, 

já amplamente mencionada: Que atividades de implicações intersubjetivas e 

intrassubjetivas são requeridas dos alunos em se tr atando das questões 

metacognitivas de compreensão leitora?  Vale retomar que esse enfoque na 

dimensão intersubjetiva e na dimensão intrassubjetiva é uma proposição com base 

em teorizações vigotskianas sobre a apropriação intrapsicológica do conhecimento 

nas relações interpsicológicas situadas social, cultural e historicamente (VIGOTSKI, 

2000 [1978]), tanto quanto na compreensão de que ler é um encontro com o outro – 

dimensão intersubjetiva – por meio do texto escrito, processo que demanda 

construção de sentidos – dimensão intrassubjetiva. 

 Tendo feito o mapeamento das questões, procurando reconhecer a natureza 

das atividades requeridas do aluno, realizamos a análise dessas mesmas questões, 

dividindo-as, com base em seu conteúdo, em quatro seções – cada uma delas com 

questões com um enfoque específico: a) questões de ancoragem intersubjetiva; 

b) questões de ancoragem intrassubjetiva; e c) questões de ancoragem mista 

(intrassubjetiva e intersubjetiva). Este capítulo contém tal processo analítico. 

 

                                                           
18 Como foi registrado na seção Campo de Pesquisa, o exame é realizado em dois dias. Além disso, 
as provas são separadas por cores (azul, amarela, branca e rosa). As mesmas questões são 
ordenadas de forma diferente em cada cor de prova. 
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3.1 Questões de ancoragem intersubjetiva 

 

A seguir, veiculamos as questões do Enem que, em nossa análise 

interpretativa, têm uma ancoragem intersubjetiva, ou seja, aquelas que implicam 

atividades cognitivas considerando a situação de produção e recepção do texto no 

gênero discursivo, tanto quanto as identidades do autor e do leitor, o conhecimento 

de mundo de ambos, bem como a cultura em que estão inseridos, seu horizonte 

apreciativo e suas vivências.  Analisando as provas de 2010 e 2011, encontramos, 

dentre 58 questões (analisadas), apenas cinco delas (duas de 2010 e três de 2011) 

que parecem ter uma abordagem de foco intersubjetivo, isto é, com ênfase nas 

implicações da situação interacional, na dimensão social dos gêneros do discurso 

(RODRIGUES, 2005). 

 Apresentaremos, nesta subseção, tais cinco questões, começando com a 

questão 101 de 2010. O foco da questão está na esfera da atividade humana em 

que o uso da linguagem se processa, mas a abordagem, como consta na prova, 

extrai o texto do gênero discursivo (propaganda comercial) e de seu suporte19. O 

texto, como registramos a seguir, aparece assim transcrito de seu suporte de 

origem: “Mostre que sua memória é melhor que a de computador e guarde esta 

condição: 12x sem juros”.  

O comando da questão registra que os textos circulam na sociedade, 

assumindo configurações, formas e conteúdos específicos, no entanto a abordagem 

destitui o texto de sua forma e configuração originais, o que nos parece instaurar 

uma contradição entre o comando e a configuração da questão. Entendemos, ainda, 

que a questão solicita que o candidato identifique o objetivo do texto publicitário, 

mas, ao “limpar” o texto das implicações do gênero, o comando, como se 

materializa, não nos parece necessário para que o aluno responda à questão. 

Vejamos: 

 

 

 

                                                           
19 Entendemos que, para a prova, necessariamente o texto terá de ser extraído de seu suporte; aqui, 
porém, quando tratamos de extração do suporte, queremos significar que a menção a esse mesmo 
suporte limita-se à indicação da fonte, como recomendam as normas técnicas. Compreendemos, por 
outro lado, que essa mesma extração para fins de prova poderia ter mantido a configuração do texto 
como aparece em seu suporte, em um processo de fotografia ou escaneamento, comuns 
contemporaneamente. 



 

 41

Figura 1 – Questão 101/2010 

 
 

Fonte: INEP (2010) 

 

Compreendemos que uma simples menção a textos de natureza publicitária, 

sem o registro da transcrição do anúncio e mesmo sem o registro do comando da 

questão, seria o suficiente para que a resposta esperada fosse apontada pelo aluno. 

Entendemos haver, aqui, uma aparente vinculação às teorizações sobre gêneros 

discursivos (BAKHTIN, 1997 [1952/53]), mas, na essência, o enfoque remete de fato 

às taxionomias de textos típicas da década de 1980: textos persuasivos, textos 

informativos e afins. 

Abordagens semelhantes parecem acontecer em todas as demais questões 

que selecionamos para análise nesta seção: na aparência parece haver o enfoque 

nas teorizações sobre gêneros discursivos, quando o eixo da questão, na verdade, 

parece ser de outra natureza. Exemplo disso é a questão 127, do ano de 2010, na 

qual entendemos haver esse mesmo movimento: menção aos gêneros discursivos, 

mas, aqui, enfoque efetivo está na perspectiva variacionista.   

Classificamos essa questão (127) na dimensão intersubjetiva da leitura, pois o 

conteúdo foca o gênero discursivo carta e o tipo de linguagem agenciada no projeto 

de dizer do autor. Essa inferenciação vem do comando da questão, no qual, como 
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veiculamos a seguir, consta a informação “[...] o trecho é parte de uma carta [...].” 

Ainda que haja essa menção inicial, no entanto, o que é solicitado ao leitor é que 

identifique o tipo de linguagem utilizada – variedade culta –, identificação não 

vinculada ao reconhecimento do gênero. Eis a questão: 

 

Figura 2 – Questão 127/2010 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

Sob a perspectiva do estudo dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997 

[1952/53]), o foco da questão exigiria um estabelecimento mais efetivo de relações 

entre quem é o enunciatário, a variedade de linguagem e o registro agenciados pelo 

enunciador naquela situação interacional, com destaque ao fato de tratar-se de uma 

carta escrita ao Presidente da República, por um cidadão comum. Esse olhar, no 

entanto, sob o ponto de vista de teorizações sobre gêneros discursivos (BAKHTIN, 

1997 [1952/53; RODRIGUES, 2005), parece não estar na abordagem desta questão, 
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que se limita, na textualização do comando, à menção de tratar-se de uma carta e 

de os interactantes serem quem são e, na textualização da alternativa correta, limita-

se à expressão “adequando-se ao seu interlocutor e à situação e comunicação”. 

Esse último fragmento constante no texto da alternativa e decisivo para a resposta 

do candidato articula-se com teorizações sobre uso de registros linguísticos, comuns 

no plano da Sociolinguística. O enfoque, na textualização das alternativas não 

parece estar em teorizações sobre gêneros.  

Tais relações entre o gênero discursivo e a variedade/registro linguística/os, a 

nosso ver, poderiam de fato ter merecido atenção no comando da questão e na 

textualização das alternativas, estando mais efetivamente próximas da dimensão 

intersubjetiva da leitura, tão importante às diretrizes sob as quais se estrutura o 

Enem, como registramos no capítulo anterior deste TCC, quando situamos o campo 

de pesquisa. Do modo como a questão está construída, o fato de ser uma carta de 

um brasileiro qualquer ao Presidente da República parece apenas motivo para lidar 

com questões variacionistas. 

Entendemos haver outros elementos que reiteram a secundarização do 

enfoque na carta: o gênero discursivo carta está fora de seu suporte original, ou 

seja, o texto da carta não foi reproduzido como se configurou por ocasião da relação 

intersubjetiva materializada por meio dela, característica que encontramos em quase 

todas as questões discutidas neste estudo. Essa característica – que não nos 

parece um detalhe – leva-nos a inferir que o Enem se afasta significativamente da 

preocupação que parece haver na literatura da área contemporaneamente (BRITTO, 

1997; GERALDI, 1997 [1991]) e nos próprios PCNs (BRASIL – LP EM, 1998) no 

sentido de que as práticas sociais sejam o foco no ensino e na aprendizagem da 

leitura – e, tais práticas sociais, os textos nos diferentes gêneros, seguramente se 

materializam em suportes específicos, não justificando uma digitação uniforme como 

vemos na maioria das questões das provas analisadas.  

É importante considerar que, no que diz respeito a implicações dos gêneros 

discursivos, teorizações da área (RODRIGUES, 2005; GERALDI, 1997 [1991]; 

BRITTO, 2003 [1997]) reforçam a vinculação entre estudos em língua materna e as 

práticas sociais, a partir do que entendemos a importância de o estudante ter 

contato com os textos em seu suporte, tendo preservada sua função social,  para 

que reconheçam esses mesmos textos nos espaços sociais externos à escola.  
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Mesmo que fatores de natureza gráfica e de normas técnicas pudessem 

justificar o fato de os textos não serem reproduzidos como se materializaram em seu 

suporte, entendemos haver aqui uma impropriedade se considerada a preocupação 

dos PCNs de Língua Portuguesa com a educação para as práticas sociais de uso da 

língua e se consideradas as competências previstas pelos próprios descritores do 

Enem, as quais mencionamos no capítulo anterior. Conceber o estudo da leitura a 

partir dos gêneros discursivos requer considerar as razões pelas quais uma carta é 

escrita e, a partir dessa compreensão, como a linguagem é agenciada, em seus 

recursos lexicais e fraseológicos, para que esse projeto de dizer se consolide. 

(BAKHTIN, 1997 [1952/53]). Nessa perspectiva, quem são o enunciador e o 

enunciatário não é detalhe que possa ser secundarizado. 

A questão 100, do ano de 2011, outro foco de nossa análise, remete ao 

gênero discursivo anúncio publicitário. Desta vez, o texto no gênero aparece 

reproduzido como em seu suporte original, e o comando da questão menciona a 

função do anúncio publicitário (vender o produto). Em se tratando do objetivo do 

enfoque, no entanto, mais uma vez nos parece que as teorizações sobre gêneros 

não constituem base para a discussão: o foco remete à intertextualidade, em uma 

vinculação, a nosso ver, eminentemente intrassubjetiva: agenciamento de 

conhecimentos prévios (KOCH, 2005) e ativação de esquemas cognitivos (LEFFA, 

1996).  

 O enfoque não está na dimensão dialógica, na cadeia discursiva 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2010 [1929]), no simpósio universal do existir humano 

(FARACO, 2007), que provoca a concorrência de diversas vozes em um mesmo 

texto. O enfoque está no reconhecimento das marcas de intertextualidade 

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1983; KOCH, 2004), da forma como a Linguística 

Textual se propõe a analisar, em uma dimensão ainda muito focada na 

materialidade do texto e não na relação intersubjetiva estabelecida pelo gênero 

discursivo. Eis a questão:  
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Figura 3 – Questão 100/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

 Assim, embora tenhamos categorizado a questão como de base intersubjetiva 

– menção ao gênero e reprodução do texto como no suporte –, entendemos que o 

objetivo, de fato, é demandar do aluno o reconhecimento da intertextualidade, em 

uma abordagem muito focada ainda na materialidade do texto (KOCH, 2004) e não 

nas razões intersubjetivas que exigiram o agenciamento dessas vozes do senso 

comum, emanadas do dito popular (FARACO, 2007). Em uma perspectiva 

bakhtiniana, entendemos que o tratamento deveria recair sobre a interdiscursividade 

e não sobre a intertextualidade (FIORIN; PESSOA DE BARROS, 1994). 

Já na questão 111, de 2011, registrada a seguir, parece-nos haver uma 

aproximação mais efetiva com concepções de natureza histórico-cultural, como 

inferimos nos PCNs (BRASIL, PCNs LP EM 1998), já que o leitor tem de identificar à 

qual gênero o texto pertence (anedota), mas novamente o texto é descaracterizado 

em relação a seu suporte, perdendo um de seus principais fatores de 
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reconhecimento, uma vez que anedotas geralmente aparecem em almanaques, 

jornais ou suportes afins. Eis a questão: 

 

Figura 4 – Questão 111/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

 Observamos, no comando da questão, a forma redutora com que a 

identificação do gênero é encaminhada: “[...] por suas características formais, por 

sua função e uso [...]”. Seguramente, em nossa compreensão, os conceitos de 

configuração composicional, estilo e conteúdo temático (BAKHTIN, 1997 [1952/53]) 

vão além de uma compreensão como essa. A nosso ver, a questão deixa de 

explorar vários aspectos da anedota, como é o caso da transcrição da linguagem 

oral, como podemos ver na tentativa de reprodução da oralidade na frase “Mais 
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dotô, inté que é uma feiura caprichada”. O mesmo olhar reducionista parece estar 

em cada alternativa, que, a nosso ver, menciona regularidades dos gêneros em uma 

perigosa tentativa de síntese.  

No conjunto dessas cinco questões, entendemos que a questão 122, ano de 

2011, registrada a seguir, parece mais proximamente focalizar as práticas de uso da 

língua, exigindo do aluno um olhar sobre a dimensão interacional do gênero em 

questão: um anúncio publicitário institucional, aliás, um gênero recorrente nas 

provas do Enem. Trata-se de um anúncio publicitário sobre o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária - CONAR. Eis o texto e a questão: 

Figura 5 – Questão 122/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

Entendemos que esta questão avança em relação às demais, em se tratando 

da dimensão intersubjetiva, uma vez que a reprodução do texto traz consigo marcas 

da configuração original, mesmo que, em nossa compreensão, isso aconteça porque 

o foco da questão está no recurso gráfico utilizado no título, o que exigiu 

obrigatoriamente uma reprodução mais fiel da imagem.   

 A questão, assim, demanda que o leitor identifique a função do recurso 

gráfico utilizado no anúncio publicitário institucional. O foco parece estar nas 

estratégias gráficas em favor dos projetos de dizer dos autores, exigindo do 

candidato um conhecimento acerca do gênero e dos recursos não verbais utilizados. 

A nosso ver, esta é a questão que mais efetivamente se próxima de uma abordagem 

intersubjetiva da leitura, porque considera o projeto de dizer dos autores e focaliza 

os recursos verbais em favor desse projeto de dizer. 

Dentre as cinco questões analisadas ao longo desta seção, o fator que 

entendemos relevante é o distanciamento que inferimos haver entre o que o MEC 

propõe nos descritores de encaminhamento do Enem e o que realmente parece 

estar cobrando nas provas em se tratando de atividades de leitura, comportamento 

que se evidencia quando os textos são desvinculados de seus suportes e 

configurações, ou tangenciados em suas formas e conteúdos específicos. 

Acreditamos que as práticas sociais, os gêneros que instituem essas práticas, 

devem ser o foco do ensino e da aprendizagem da leitura e do ensino de língua 

materna, pois a língua se materializa por meio dos gêneros (BAKHTIN, 1997 

[1952/53]). Assim os textos, nos seus diversos gêneros, são veiculados em suportes 

específicos, com formas e configurações específicas, o que se contrapõe a essa 

digitação uniforme, como vimos na maior parte dessas cinco questões e como 
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veremos nas próximas. Nesta seção, parece-nos que, sob um manto tênue de 

teorizações de gêneros, prevalecem abordagens ainda muito vinculadas ao texto em 

si mesmo. 

3.2 Questões de ancoragem intrassubjetiva 

 

Nesta seção, trataremos das questões que, a nosso ver, exigem dos alunos 

atividades cognitivas focadas no processo de construção de sentidos da 

materialidade textual, pois a leitura, tomada como interação entre autor e leitor, 

requer a atividade intrassubjetiva a iniciar pelo reconhecimento das relações 

grafêmico-fonêmicas. Como já vimos no capítulo teórico deste Trabalho de 

Conclusão de Curso, para que haja leitura, o leitor deve dominar o sistema de 

escrita a fim de processar, armazenar e interpretar as informações. 

É importante ressaltar que esse tipo de questão foi o mais recorrente nas 

provas – 48 questões de um total de 58 (analisadas) –, quadro que, em nossa 

compreensão, sugere a prevalência efetiva de uma abordagem em compreensão 

leitora muito semelhante aos fazeres da década de 1980, quando o pensamento 

cognitivista prevalecia nos estudos da área (SMITH, 1989), época em que não havia 

preocupação com implicações intersubjetivas da leitura no que diz respeito à 

dimensão social do gênero discursivo no âmbito em que o texto escrito se 

materializa. 

Considerando o grande número de questões no que classificamos como 

dimensão intrasubjetiva, dividimos esse grupo em subgrupos, para favorecer o 

processo de análise, são eles: a) foco na interpretação; b) foco na 

argumentação, c) foco na síntese e/ou finalidade do  texto; d) foco nos 

conectivos; e) foco no registro linguístico; f) foc o nas funções da linguagem; 

g) foco na leitura de imagens; h)  foco no léxico, i) foco nas figuras da 

linguagem e j) foco na literatura. 
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3.2.1 Foco na interpretação 

 

 Começaremos com este subgrupo, pois foi o que apresentou maior número 

de questões (24). As questões 102, 108, 109, 114, 115, 119, 132, 133 e 135, de 

2010, e as questões 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 108, 119, 125, 128, 130, 131, 

132 e 135, de 2011 exigem do leitor, a nosso ver, uma interpretação de texto 

entendida como inferenciação, agenciamento de conhecimento de prévios – 

compreendidos, aqui, como conhecimentos  linguísticos, enciclopédicos  e 

interacionais (KOCH, 2005) – ativação de esquemas cognitivos (LEFFA, 1996). 

Importa considerar que as outras questões que analisamos também exigem essas 

atividades do leitor, mas nesse grupo essa característica parece ser o foco principal 

da atividade requerida.  

Em razão de se tratar de um número elevado de questões que 

corresponderiam ao enfoque dado nesta seção, optamos por analisar as cinco 

questões que julgamos mais relevantes na representação desse subgrupo, afixando 

os demais exemplares no Anexo A deste TCC. Nos demais grupos e subgrupos, 

todas as questões foram analisadas. 

Iniciamos, então, nosso processo analítico com a questão 108, do ano de 

2010, que, a nosso ver, constitui uma pseudoabordagem sobre gêneros discursivos. 

Ela apresenta os gêneros anúncio e infográfico20, em seus suportes originais, no 

entanto, para responder à questão, reflexões sobre gêneros discursivos parecem ser 

dispensáveis, bastando haver um processo de agenciamento de conhecimentos 

prévios que transcendem a materialidade textual e a dimensão interacional presente 

nos dois gêneros mencionados na questão. Vejamos a questão.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20 Entendemos passível de polemização a condição de gênero do infográfico, uma vez que, por si 
mesmo, não institui relações interpessoais, o fazendo na composição de outros gêneros, mas essa é 
uma questão que foge ao âmbito deste estudo. 
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Figura 6 – Questão 108/2010 

 

 

 
Fonte: INEP (2010) 
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Se tomarmos o conteúdo da alternativa apontada como correta, entendemos 

que, na primeira parte da afirmação – “criará expectativas de viabilizar a 

democratização da leitura” –, parece haver demanda pela ativação de 

conhecimentos prévios, de natureza enciclopédica ou mesmo empírica, os quais 

associem a leitura on-line à possibilidade de acesso ao livro, o que não seria 

possível com o livro no papel, por questões socioeconômicas como aquelas 

apontadas por Britto (2003a). Sobre esse fragmento do conteúdo da alternativa, os 

gêneros apresentados na questão não parecem ter nenhum tipo de incidência – o 

foco está no tablet, materializado na imagem. Já o segundo fragmento da alternativa 

– “porém esbarra na insuficiência de acesso à internet, por meio da telefonia celular, 

ainda deficiente no país” – exige leitura atenta do infográfico, justificando, ainda que 

timidamente, o fato de haver na questão um infográfico. Trata-se, enfim, em nossa 

compreensão, de uma questão com enfoque na ativação de conhecimentos prévios 

(KOCH, 2005) e na inferenciação a partir da localização de informações (PISA, 

2009), focos intrassubjetivos. 

A questão 119, que segue, também de 2010, é exemplo do que encontramos 

de modo mais recorrente nas provas analisadas: a interpretação de texto verbal 

puramente, estando o texto sem nenhuma menção ao gênero. Após a leitura do 

texto, o aluno deve responder o que entendeu sobre o conteúdo textualizado. Eis a 

questão. 
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Figura 7 – Questão 119/2010 

 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

 Questões com esse design constituem a maior parte das questões que 

selecionamos para as finalidades deste estudo como sendo questões com propósito 

de avaliar atividades de leitura e não questões nas quais a leitura é requerida para 

avaliação de conhecimentos enciclopédicos de modo geral. Dentre as 58 questões 

que foram objeto de nossa seleção, 49 continham abordagens como essa, ou seja, 
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um fragmento de texto verbal ou mesmo um texto verbal integral de menor extensão, 

tomado fora do gênero do discurso em que se materializa, com menção ao suporte 

apenas por exigências de normalização técnica (letras miúdas ao final do texto) e 

sem nenhuma menção a condições de produção ou interactantes. Abordagens como 

essas dispensam teorizações sobre gêneros discursivos que parecem ancorar os 

descritores do Enem, compondo o que o Pisa (2009) focaliza de fato e o que os 

processos de escolarização têm feito ao longo da tradição escolar: apresentar um 

texto verbal avulso e fazer perguntas sobre ele. 

A exemplo da questão anterior, a questão 97, a seguir, do ano de 2011, traz 

também um infográfico. O infográfico aborda os tipos de relação em que a internet e 

as redes sociais se baseiam. Depois de analisar a imagem, é exigido do leitor que 

responda no que se baseia a relação de amizade assimétrica tratada no texto. Ainda 

que, à primeira vista, a presença da imagem sugira reprodução do texto como 

apareceria no suporte, mais uma vez isso nos parece secundarizado, porque não há 

identificação desse mesmo suporte, exceto na informação de fonte exigida por 

normalizações técnicas. Vejamos a questão de foco intrassubjetivo. 

 

Figura 8 – Questão 97/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

 Parece-nos evidente que a condição de infográfico importa pouco para o que 

efetivamente se quer do candidato: um processo de localização de informações 

verbais e de associação entre essas informações. Se não houvesse recursos não 

verbais, não nos parece que isso dificultaria a interpretação exigida na questão. 

Trata-se da associação entre informações verbais que precisam ser localizadas 

(PISA, 2009). O que inicialmente sugeriria um olhar sobre as práticas sociais na 

verdade parece se restringir a um processo de associação entre informações verbais 

explícitas, o que a tradição escolar já consagrou, embora sem muito sucesso 

(KLEIMAN, 2001 [1989]). 

A questão 103, na sequência, do ano de 2011, é mais uma questão focada na 

interpretação de texto dissociada do gênero discursivo, ainda que haja menção, no 

comando, à expressão “o cronista”, sugerindo tratar-se de um fragmento de crônica. 

Vejamos a questão. 

 

Figura 9 – Questão 103/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

Chama atenção mais uma vez, no âmbito desta questão, a presença da 

tradição escolar: excerto de texto verbal, fora do suporte e dissociado do gênero 

discursivo, com enfoque na identificação da tese defendida pelo autor; enfim, uma 

clássica abordagem intrassubjetiva sem nenhuma articulação com a dimensão 

intersubjetiva, reduzida à inferenciação (KOCH, 2005; ANTUNES, 2009) do leitor de 

que se trata de uma crônica. 

Para finalizar esse subgrupo, apresentamos a questão 135, do ano de 2011, 

que exige do aluno, no processo de interpretação, o agenciamento de seu 

conhecimento prévio (KOCH, 2005), sobre o que é a concisão, isso nos remete ao 

contexto da Linguística Textual, e a teorizações de Grice (1991 [1975]). Vejamos a 

questão. 

Figura 10 – Questão 135/2011 

  

Fonte: INEP (2011) 
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 Essa questão parece-nos estar fundamentada em abordagens típicas da 

Linguística Textual da década de 1980, especialmente no que diz respeito às 

máximas conversacionais de Grice (1991 [1975]), as quais focalizavam propriedades 

textuais como objetividade, concisão e clareza, que se encontram explicitamente 

registradas na alternativa tida como correta. Mais uma vez, o texto é tomado fora de 

seu suporte e dissociado do gênero, e a habilidade exigida do aluno é o 

agenciamento de conhecimentos prévios – neste caso, conhecimentos linguísticos e 

enciclopédicos (KOCH, 2005) sobre o que seja concisão. 

 Nesta subseção, ocupamo-nos do primeiro subgrupo de questões no âmbito 

do que vimos chamando de dimensão intrassubjetiva da leitura. Prevaleceram, aqui, 

questões que focalizam o que temos chamado, na tradição escolar, de interpretação 

e textos e o que hoje nos leva a atividades que têm tido a atenção do PISA (2009). 

Nesse conjunto de questões metacognitivas de leitura focadas na interpretação de 

textos dissociados dos gêneros, questões prevalecentes ao longo das duas provas 

do Enem, entendemos estar materializado o afastamento entre o que é de fato 

exigido nas provas e o conteúdo dos descritores deste exame nacional.  

3.2.2 Foco na argumentação 

 

Nesse segundo subgrupo, mapeamos cinco questões que exigem do leitor um 

olhar atento para a argumentação do texto; nelas, cabia ao aluno analisar os 

recursos argumentativos que o autor do texto utiliza. Vejamos, inicialmente, a 

questão 104, de 2010.  

 

Figura 11 – Questão 104/2010 
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Fonte: INEP (2010) 

 

 Observamos, nesta questão, o mesmo movimento de focalização em um 

excerto de texto, dissociado do gênero e extraído do suporte; nesse caso, porém, o 

eixo parece estar na percepção da forma como a argumentação está construída: 

oposição entre ideias e acréscimo de ideias; mais uma vez, em nossa compreensão, 

a vinculação com teorizações da Linguística Textual (KOCH, 2003a), tanto quanto 

com a tradição escolar que prioriza o excerto e o olhar na materialidade do texto 

verbal em detrimento da relação interlocutiva que o texto institui (ANTUNES, 2009). 

 Já a questão 121, a próxima, de 2010, requer que o aluno compare os 

diferentes excertos de textos apresentados e selecione aquele que foge do assunto 

abordado. Esses excertos correspondem a argumentos utilizados por diversas 

pessoas para manifestar sua opinião sobre o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, assinado em 2008. Vejamos a questão. 

 

Figura 12 – Questão 121/2010 
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Fonte: INEP (2010) 

 

A questão exige localização de informações (PISA, 2009), já que o candidato 

tem de decodificar o conteúdo do excerto (MORAIS, 1996; DEHAENE, 2010), 

comparar os excertos entre si e, então, identificar o excerto que destoa dos demais 

em se tratando do foco da argumentação. Para fazer isso, precisa observar que o 

argumento textualizado na alternativa apontada como correta tem como eixo 

questões de natureza político-econômica e não questões de natureza sociocultural, 

como no conteúdo das demais alternativas; ou seja, é necessário decodificar cada 

alternativa (DEHAENE, 2012), associar os conteúdos entre si e identificar qual deles 

se constrói sobre argumento de natureza distinta: uma atividade de localização de 

informações e associação entre elas (PISA, 2009). Os textos, como muitos outros, 

também estão fora do gênero. A abordagem parece ser de fato apenas 

intrassubjetiva. 

A questão de número 125, que segue, de 2010, por sua vez, apresenta um 

texto – identificado como um editorial  em razão das normalizações técnicas de 

indicação e fonte –, que deve ser interpretado pelo aluno para responder à questão.  
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Figura 13 – Questão 125/2010 

 

 
Fonte: INEP (2010) 
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Ainda que o enfoque da alternativa tida como correta seja o convencimento, 

fruto da natureza opinativa de um texto em um gênero como o editorial, o fato de ser 

um editorial não é objeto de atenção. Assim, a questão aponta para as implicações 

do gênero Editorial (busca convencer leitor), mas não explora o gênero em si 

mesmo; sequer o menciona de fato na questão. O foco, mais uma vez, remete a 

teorizações da Linguística Textual (KOCH, 2003a) e à tradição escolar de tomar o 

texto avulsamente e focar apenas o texto verbal.  

Ainda em se tratando dessa mesma questão, parece-nos que o enfoque recai 

mais uma vez sobre a localização de informações: a leitura do último parágrafo do 

texto permite ao aluno responder à questão, sem ter de recorrer a inferenciações 

mais complexas. Aqui, novamente, uma atividade intrassubjetiva básica (PISA, 

2009): identificação de informações contidas no texto. As relações entre a natureza 

dessas informações e o fato de se tratar de um editorial não constituem base para a 

proposição da questão. 

A questão 126, na sequência, também se baseia no texto apresentado para a 

questão imediatamente anterior, mas, desta vez, menciona que o texto é um 

editorial. O candidato precisa localizar os argumentos que o autor apresenta para 

comprovar sua tese – “as políticas sociais não terão sucesso enquanto existir 

diferença entre a remuneração do governo e a do traficante” –. Para a identificação 

da argumentação, novamente o leitor precisa localizar informações, atividade 

cognitiva da dimensão intrassubjetiva da leitura. Vejamos a questão. 
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Figura 14 – Questão 126/2010 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

Novamente, aqui, o foco parece estar na localização de informações contidas 

na materialidade textual. A leitura do segundo e do terceiro parágrafos do texto 

permite ao aluno responder à questão sem, mais uma vez, ter de lançar mão de 

inferências de natureza mais complexa e sem ter de recorrer a conhecimentos 

prévios de natureza enciclopédica ou interacional (KOCH, 2005). São, pois, duas 

questões sobre um editorial, e ambas não focalizam o fato de se tratar de um texto 

neste gênero especificamente.  

A questão 109, de 2011, também se estrutura na dissociação com o gênero 

discursivo, e, nesse caso, aponta para a intencionalidade do autor, outro enfoque 

intrinsecamente associado a teorizações da Linguística Textual (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1983). Após ler o texto, o aluno precisa encontrar os argumentos do 

autor e inferir qual o objetivo desse mesmo autor. Vejamos a questão.  
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Figura 15 – Questão 109/2011 

 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

 Mais uma vez, o enfoque na materialidade textual independentemente das 

condições de produção do texto, o que ganha especial significado neste caso, em se 

tratando de qual é o suporte em que o texto foi veiculado – informado nas 

normalizações técnicas: Revista Época, reportagem sobre saúde e bem-estar. Como 

podemos inferir, este é mais um excerto de texto, avulso, em uma questão ancorada 

nos pressupostos da Linguística Textual – princípios de textualização de 

Beaugrande e Dressler (1983), dissociado do gênero e extraído do suporte. Esta 

questão parece ter um nível de exigência infinitamente baixo, quer pela configuração 

em si mesma, quer pelo conteúdo das alternativas. A última frase do excerto traz a 

resposta tida como correta. De novo, localização de informações. 
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Parece-nos haver, aqui, uma mecanização das questões, uma espécie de 

procedimento cópia e cola de questões anteriores, apenas ajustando o contexto. 

Observemos o enunciado das questões: na questão 109, o comando enuncia: “O 

autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos 

que levam a inferir que seu objetivo é...”; já na questão 125: “Com base nos 

argumentos do autor, o texto aponta para...”; e, finalmente, na questão 104: “No 

texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras da boa educação. A 

argumentação construída...”. À exceção da questão 104, o comando das outras 

duas questões tem como complemento da afirmação feita uma alternativa correta 

cujo conteúdo praticamente copia um fragmento explícito do texto. Parecem, pois, 

prevalecer, nas questões que nomeamos aqui como sendo de dimensão 

intrassujetiva, um enfoque recorrente na localização de informações, o que 

corresponde a atividades tidas como básicas pelo Pisa (2009). Sigamos ainda na 

análise dessa dimensão. 

3.2.3 Foco na síntese do texto ou na finalidade do texto 

 

 Neste terceiro subgrupo, apresentamos as questões que exigem que o aluno 

identifique a finalidade dos textos ou que faça uma síntese do conteúdo textualizado. 

Também aqui, a exemplo do que vimos apontando em seções anteriores, 

prevalecem excertos textuais avulsos dissociados dos gêneros. Neste subgrupo se 

encaixaram cinco questões: quatro de 2010 e uma de 2011. Iniciemos com a 

questão 103 do ano de 2010. 
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Figura 16 – Questão 103/2010 

 

 

Fonte: INEP (2010) 

 

Essa questão focaliza explicitamente a finalidade do texto. Ainda que 

possamos discutir diferenças entre finalidade do texto e intencionalidade do autor, 

entendemos haver profundo imbricamento entre esses enfoques, o que nos leva, 

mais uma vez, a abordagens da Linguística Textual, nas teorizações que decorrem 

de estudos de Beaugrande e Dressler (1983). O comando da questão materializa, de 

algum modo, o foco no princípio de textualização intencionalidade do autor: 

“Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a 

finalidade de”. Trata-se de um enfoque recorrente de um olhar sobre o texto em si 
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mesmo e não nas relações intersubjetivas que justificariam haver uma finalidade ou 

outra para o texto, olhar que remeteria a discussão para o plano dos gêneros do 

discurso. 

A questão 111, a seguir, do mesmo ano, apresenta dois textos cuja leitura é 

exigida na resolução da questão. Um primeiro olhar para a configuração desta 

questão sugere o foco nos gêneros discursivos, mas de novo, em nossa 

compreensão, trata-se de uma percepção apenas aparente. Eis a questão.  

 

Figura 17 – Questão 111/2010 
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Fonte: INEP (2010) 
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  A comparação entre os dois textos parece ter sob si os projetos de dizer 

implicados na textualização, mas essa abordagem não é visibilizada, porque, mais 

uma vez, os textos estão dissociados dos gêneros em que se materializam; o foco 

termina sendo exclusivamente intrassubjetivo, restrito à materialidade verbal. 

Entendemos que, apesar de focalizarem o mesmo tema, ambos os textos 

distinguem-se em seus propósitos exatamente porque se propõem a estabelecer 

relações intersubjetivas distintas em cada uma das ocorrências. Não é ao acaso que 

o segundo texto se estrutura em um passo a passo. Atender a finalidades 

interacionais bem delineadas exige que esse texto assim se organize, já que a forma 

como os recursos fraseológicos e verbais (BAKHTIN, 1997 [1952/53]) se organizam 

não é gratuita, atende a essas mesmas finalidades interacionais. Essa discussão, 

porém, não está contemplada na questão. 

 A questão 112, a próxima a ser objeto de discussão, de 2010, é mais um 

exemplo de uma abordagem que sugere focalizar os gêneros discursivos, mas se 

atém à textualização verbal. Vejamos a questão. 

 

Figura 18 – Questão 112/2010 

 

Fonte: INEP (2010) 
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A questão anuncia o gênero notícia, mas totalmente dissociada do suporte e 

com enfoque na localização de informação (PISA, 2009) e na síntese. Item que 

merece especial atenção, nesta questão, é a natureza do comando – “A notícia, do 

ponto de vista de seus elementos constitutivos” –, visivelmente focado em um olhar 

estrutural sobre os gêneros, no perigoso movimento de restringir a discussão dos 

gêneros a uma dimensão estrutural (MARCUSCHI, 2010). Já a alternativa apontada 

como correta, por sua vez, explicita claramente a preocupação com a dimensão 

estrutural do texto verbal. 

A seguir, a questão 124, de 2010, enfoca o objetivo do autor, o que 

novamente nos remete à Linguística Textual, à questão da intencionalidade 

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1983), o que fica claro no trecho “[...] infere-se que o 

autor teve como objetivo”. O texto novamente aparece dissociado do gênero em que 

se materializa. Vejamos a questão. 

 

Figura 19 – Questão 124/2010 

 

Fonte: INEP (2010) 
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A menção, no comando da questão, a “texto jornalístico” sinaliza para um 

tímido movimento no sentido de situar tal texto no âmbito da esfera de atividade 

humana em que um gênero como esse institui relações intersubjetivas, mas não há 

minimamente, no excerto, marcas que remetam a uma notícia da forma como circula 

socialmente.  O que vemos é um excerto de texto, avulso, em uma abordagem 

restrita à materialidade verbal. A alternativa apontada como correta focaliza a 

argumentação (KOCH, 2003a), mencionando “marcas argumentativas”, as quais, 

porém, não são exploradas no enfoque dado à questão. 

Para encerrar este subgrupo, trazemos a questão 123, de 2011, que segue o 

mesmo raciocínio daquela apresentada anteriormente, focando também a 

intencionalidade do autor (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1983). Eis a questão: 

 

Figura 20 – Questão 123/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

Para responder a ela, o aluno deveria analisar o texto sobre o CONAR, que já 

mencionamos em seção anterior (questão 122 de cunho intersubjetivo); trata-se de 

um anúncio. Observamos, aqui, novamente o que entendemos ser uma tímida 

vontade de integrar as duas dimensões da leitura: intersubjetiva e intrassubjetiva, ao 

encaminhar o aluno a observar a autoria, a seleção lexical e os argumentos do texto 

como próprios do gênero anúncio para responder qual o objetivo do autor. O 

comando registra: “Considerando a autoria e a seleção lexical desse texto, bem 

como os argumentos nele mobilizados, constata-se que o objetivo do autor é...”. A 

questão não aborda, porém, em nenhum momento, que o gênero é um anúncio, o 

que é informado apenas na fonte da qual foi extraído, fazendo isso por convenção 

técnica. 

Neste subgrupo, vimos prevalecer o que entendemos ser uma forte influência 

da tradição escolar – identificação dos objetivos do autor, em um enfoque que 

remete a uma concepção de língua como expressão do pensamento, abordagem 

objeto de crítica de Bakhtin/Voloshinov (2010 [1929]) Encontramos nos princípios de 

textualização de Beaugrande e Dressler (1983), retomados por Koch (2003; 2004; 

2005), a explicitação desse enfoque. Entendemos, no entanto, que, se considerados 

os descritores do Enem, seria relevante a articulação entre as discussões acerca 

dos objetivos do autor e a situação interacional na qual o texto se materializa, o que 

nos remeteria de novo aos gêneros discursivos, enfoque, a nosso ver, apenas 

pontual no conjunto de questões analisados ao longo deste TCC.  
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3.2.4 Foco nos conectivos 

 

Nesta subseção, temos o subgrupo de questões com foco nos conectivos, 

remetendo novamente à Linguística Textual (KOCH, 2003; 2003a; 2004; 2005). 

Encontramos apenas três questões – 113 e 130, de 2010, e 106 do ano de 2011 – 

com esse enfoque. Comecemos com a questão 113. 

 

Figura 21 – Questão 113/2010 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

A questão, como tantas outras, não menciona o gênero discursivo no qual o 

texto de materializa; o foco é nas funções que o conectivo mas exerce no texto. 

Interessante, nesse caso, é que a alternativa correta organiza-se exatamente sobre 

a diversidade de funções discursivas do conectivo mas,  todavia a dimensão 

discursiva do texto está apagada no tratamento da questão, assim como as duas 

funções objeto de tratamento na alternativa correta. Desse modo, além de ser uma 

questão sem qualquer articulação com o gênero, não cumpre o proposto, que, a 

nosso ver, seria fazer com que o aluno identificasse as funções que o conectivo tem 

no texto (KOCH, 2003a).  

Passemos à questão 130, também com enfoque nos conectivos. 
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Figura 22 – Questão 130/2010 

 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

Aqui o aluno tem várias alternativas de resposta, a partir dos conectivos 

destacados no texto. Para acertar a questão, ele deve ler o texto e identificar no 

excerto qual conectivo tem a função descrita em se tratando de sua ocorrência 

dentro do texto – enfoque visivelmente categorial. Aqui, em nossa compreensão, 

prevalece um olhar fundamentado em uma concepção de língua como sistema, o 

objetivismo abstrato também criticado por Bakhtin/Voloshinov (2010 [1929]). O aluno 

certamente realiza um processo de localização de informações (PISA, 2009) e 

inferenciação (KOCH, 2005; ANTUNES, 2009), tanto quanto ativação de 

conhecimentos enciclopédicos (KOCH, 2005), mas faz isso para focalizar a língua 
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como sistema. Trata-se, pois, de uma abordagem eminentemente sistêmica, focada 

na função abstrata que os conectivos assumem, independentemente de quem sejam 

os enunciadores, tanto quanto independentemente de em que gênero discursivo se 

dê a materialização do texto, e mais, independentemente de a que projetos de dizer 

o uso desses conectivos se presta (BAKHTIN, 1997 [1952/53]). 

 Para finalizar o subgrupo, apresentamos a questão 106, com o mesmo 

comportamento requerido na questão anterior: identificar a função correta do 

conectivo dentro do texto. Vejamos a questão. 

 

Figura 23 – Questão 106/2011 

 

 
Fonte: INEP (2011) 
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O nível de dificuldade desta questão parece incompatível com o público alvo 

de uma prova como o Enem, ainda que uma afirmação como essa possa sugerir 

descuido com uma concepção de sujeito situado historicamente, na qual se sustenta 

este estudo. Compreendemos que afirmar que “além disso” marca uma 

“sequenciação de ideias” aproxima-se muito perigosamente de uma afirmação 

tautológica, de um já-sabido independentemente da tecedura textual. Parece que 

temos, aqui, níveis mais baixos de localização de informação, como mostra o PISA 

(2009). 

 Vale mencionar, ao final das discussões neste subgrupo que, nas três 

questões analisadas, o gênero discursivo não é sequer mencionado, reiterando, sob 

vários aspectos, nosso olhar: há um afastamento entre o que é de fato exigido nas 

provas e o conteúdo dos descritores deste exame nacional. Enquanto, desde a 

década de 1990, a literatura acadêmica da área (GERALDI, 1997 [1991]; BRITTO, 

2003 [1997]) e os documentos oficiais (BRASIL, PCNs LP, 1998) vêm 

insistentemente argumentando em favor de que, na formação de leitores, as práticas 

sociais sejam objeto de atenção, o exame mais importante, em nível nacional, em se 

tratando do Ensino Médio, parece caminhar em outra perspectiva. 

3.2.5 Foco no registro21 linguístico  

 

Nesse subgrupo, trazemos as questões que têm como foco o registro 

linguístico – nesse caso, jargão –, o que nos traz mais uma vez às teorias da 

Sociolinguística e da Linguística Textual (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1983). 

Nessa seção, se encaixaram duas questões do ano de 2010: a 96 e a 99. Iniciemos 

com a questão 99. Esta questão requer do leitor identificar a qual tipo de texto 

pertencem as marcas linguísticas encontradas no excerto. O texto está fora do 

gênero, mas informa o suporte, pois o enunciado registra que o texto é parte de uma 

revista. O conteúdo, no entanto, está transcrito e não veiculado como aparece no 

suporte. O foco é a existência de jargão, o que lembra as abordagens de taxonomias 

textuais – texto técnico – que tiveram espaço na década de 1980 no Brasil, 

associadas aos estudos da Linguística Textual. Vejamos a questão.  

 

                                                           
21 Por registro, para as finalidades deste estudo, entendemos usos da língua vinculados a níveis 
maiores ou menores de formalidade, jargões, gírias e afins. 
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Figura 24 – Questão 99/2010 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

Vemos, aqui, o foco na linguagem das especialidades (GEE, 2004), mas sem 

uma articulação com a natureza das relações intersubjetivas que requerem o uso 

dessa linguagem e não de outra; afinal, é o gênero discursivo que justifica a 

presença de um registro ou de outro, e a identificação de qual registro prevalece 

somente faz sentido se o leitor reconhecer a natureza das interações estabelecidas 

por meio do gênero em questão. Uma dissociação desse tipo, a nosso ver, revela 

um enfoque apenas categorial e conceitual para a questão.  

Já a questão 96, a seguir, foca no registro – linguagem informal – a partir do 

gênero cartum. Parece-nos, assim como as questões 108, de 2010, uma falsa 

abordagem sobre gênero, pois apresenta o gênero em sua forma original, mas não 

explora suas funções sociais, foca apenas no tipo de linguagem utilizado pelo autor. 

Vejamos a questão. 
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Figura 25 – Questão 96/2010 

 

 

 
Fonte: INEP (2010) 

 

Observamos que, no comando da questão, há uma abordagem sobre as 

diferentes esferas de uso da língua e as variadas situações de comunicação. O que 

– mesmo que trate de comunicação e não de interação – poderia remeter à teoria 

sobre gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997 [1952/53]); o foco, porém, em nossa 

compreensão, está em estudos do âmbito da Sociolinguística, que discutem 

variações formais nos usos da língua (CALVET, 2002).  

Não estamos defendendo que questões relacionadas a variedades 

linguísticas, função da linguagem e conectivos não devam ser trabalhadas. Em 

nossa percepção, porém, haveria infinitas possibilidades de abordar essas questões 
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no âmbito dos gêneros discursivos. A questão 96, por exemplo, poderia abordar 

registro informal em articulação com o fato de se tratar de um cartum, uma vez que 

os estudos no âmbito da Sociolinguística, por sua própria lógica, não se descolam 

das características dos interactantes, mesmo que não focalizem os projetos de dizer 

dos autores e a natureza histórica dos sujeitos envolvidos na interação, como o 

fazem estudos de fundamentação bakhtiniana.  Afinal, as diferentes esferas sociais 

exigem do falante diferentes gêneros, que têm estilo, configuração composicional e 

conteúdos próprios (BAKHTIN, 1997 [1952/53]), assim como recursos fraseológicos 

e gramaticais convergentes com a situação. Entendemos que a articulação entre 

ambas as dimensões da leitura em questões como essas aproximaria a maneira de 

avaliar das abordagens teórico-metodológicas propostas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL – PCNs LP EM, 1998).  

3.2.6 Foco nas funções da linguagem 

 

Nesse subgrupo, apresentaremos as questões que exigem do candidato um 

olhar direcionado para as funções da linguagem. Encaixaram-se aqui três questões, 

uma de 2010 e duas de 2011. Começamos com a questão 97, de 2010, na qual o 

texto, como em questões anteriores, aparece fora do gênero. O aluno deve 

encontrar a função da linguagem, no caso, a referencial.  Vejamos a questão. 

 

Figura 26 – Questão 97/2010 

 
Fonte: INEP (2010) 
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Esse tipo de abordagem está vinculado à teoria da comunicação, resgatando 

postulados do funcionalismo de Jakobson (1971), teórico que propôs as cinco 

funções da linguagem como são tomadas na tradição escolar: função referencial; 

função emotiva; função conativa; função fática; função metalinguística e função 

poética. Trata-se de um enfoque, a nosso ver, motivado pela forma da tradição 

escolar, ainda muito focada em concepções de fundamentação estruturalista – 

considerando que o funcionalismo jakobsoniano tem profundas relações com o 

estruturalismo saussureano. 

Nesse subgrupo também temos a questão 120, de 2011. Desta vez, o gênero 

canção foi mencionado. Observemos a questão. 

 

Figura 27 – Questão 120/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

Nesta questão, a função trabalhada é a poética. No enunciado estão descritas 

as características dessa função (JAKOBSON, 1971), contudo o aluno deve 

encontrar as características também da função emotiva. O enfoque revela-se 
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categorial – marca do pensamento estruturalista: o conhecimento requerido do aluno 

é de natureza conceitual, dissociado das práticas da linguagem, tratamento que 

exigiria a articulação entre as funções presentes na textualização e o fato de ser 

uma canção. Essa discussão, porém, não é objeto de atenção no design da questão. 

Já a questão 121, de 2011, a seguir, trabalha com a função referencial. O 

aluno deve identificar o motivo de esta ser a função da linguagem em foco. Vejamos 

a questão. 

 

Figura 28 – Questão 121/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

 Ainda que haja, no comando da questão, menção ao gênero discursivo 

notícia, mais uma vez não há vinculação entre a anunciada predominância da 

função referencial  da linguagem e o fato de se tratar de uma  notícia, relações que 

seguramente não são gratuitas. O eixo da questão é, mais uma vez, categorial: 

predicar em que consiste a função referencial é o propósito da abordagem. 

Conhecimentos enciclopédicos (KOCH, 2005) são aqui exigidos para a resposta à 

questão. Assim, ainda que tenhamos selecionado as questões desse subgrupo para 
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análise, importa reconhecermos que talvez devessem ter ficado de fora, pois, da 

forma como estão estruturadas, o objetivo parece ser avaliar conhecimentos teóricos 

sobre funções da linguagem. De todo modo, considerando a perspectiva 

interdisciplinar sob a qual se estrutura o Enem, fazer convergir a prevalência de 

determinadas funções da linguagem com especificidades dos gêneros do discurso 

parece-nos comportamento necessário, se não essencial em uma abordagem de um 

item como esse. 

Nesse subgrupo pudemos observar novamente uma linearidade das 

questões: um excerto de texto e o comando da questão para que o aluno identifique 

a função ou as características do texto que veiculam determinada função da 

linguagem. Reiteramos que, nas questões 120 e 121, o comando menciona o 

gênero (carta e poesia), o que poderia nos levar a entender que são questões 

focadas na dimensão intersubjetiva da leitura, no entanto especificidades do gênero 

não são trabalhadas, nos levando mais uma vez para o campo do que temos 

chamado aqui de  pseudoabordagens dos gêneros discursivos.  

3.2.7 Foco na leitura de imagens  

 

 Este subgrupo contém questões em que o texto é uma imagem, 

compreendido texto, aqui, com base teorizações contemporâneas sobre o tema que 

tomam as múltiplas semioses (KRESS; LEEUWEN, 2006). Enquadram-se neste 

subgrupo apenas as questões 133 e 134 de 2011. Essas duas questões se 

basearam numa mesma imagem. Observemos as questões. 
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Figura 29 – Questão 133/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

Figura 30 – Questão 134/2011 

 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

Notemos que, nas duas questões, o aluno se baseia também em um pequeno 

texto escrito no próprio comando. A questão 133 solicita ao aluno que observe a 

imagem e indique o que ela representa – “o uso do computador tem ocasionado má 

postura corporal” –, tendo a evolução digital como tema. Já a questão 134 chama 

atenção para o fato de que a imagem é uma metáfora relativa à teoria da evolução e 

ao desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o aluno precisa analisar o contexto 

apresentado e inferir o que o impacto tecnológico pode causar. Assim, para 

responder a esse tipo de questão, o aluno terá que se basear principalmente no seu 

conhecimento de mundo (KOCH, 2005) sobre tecnologia, já que ao olhar as 
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imagens, irá ativar os esquemas cognitivos (LEFFA, 1996; RUMELHART, 1981) 

sobre uso de computadores. Mais uma vez, a crítica típica de cartuns – nesse caso, 

cartuns eletrônicos, como se pode inferir pela indicação da fonte – não é objeto de 

atenção na questão. 

3.2.8 Foco no léxico 

 

 Neste subgrupo, apresentamos apenas a questão 107, de 2011, que se 

diferenciou das demais, tendo uma característica peculiar: ela exige do aluno 

decodificação (MORAIS, 1996; DEHAENE, 2012), agenciamento de conhecimento 

de mundo (KOCH, 2005) e ativação de esquemas cognitivos (LEFFA, 1996; 

RUMELHART, 1981) como as demais, mas foca no léxico (ANTUNES, 2009).  

 

Figura 31 – Questão 107/2011 

 
Fonte: INEP (2011) 

 

A questão traz um verso de uma canção dos Tribalistas, o que é informado 

somente na indicação da fonte.  A partir da leitura, o aluno deve identificar o que é a 
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palavra “corasamborim”, se é um estrangeirismo, um neologismo, uma gíria, um 

regionalismo ou um termo técnico. O aluno deveria responder que a palavra é um 

neologismo. Trata-se, aqui, de uma abordagem focada no léxico e na morfologia 

(ANTUNES, 2009), cujos sentidos seguramente seriam enriquecidos se houvesse 

associação ao gênero – canção – e a quem são os enunciadores – o grupo 

Tribalistas, conhecido dentre outras propriedades por desconstruções de natureza 

lexical. Também aqui a leitura como prática social ficou secundarizada.  

3.2.9 Foco nas figuras da linguagem 

 

Nesta subseção, apresentamos o subgrupo em que o foco das questões 

estava nas figuras de linguagem. Aqui também temos apenas uma questão: a 101 

de 2011, cujo propósito  é identificar por meio de qual figura de pensamento (ironia) 

o texto expressa “atualidade”. Observemos a questão. 

 

Figura 32 – Questão 101/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

Para responder a essa questão, o aluno deverá  ativar seus esquemas 

cognitivos (LEFFA, 1996; RUMELHART, 1981) e agenciar conhecimentos 

enciclopédicos (KOCH, 2005) sobre figuras de linguagem, o que são, onde 

aparecem, etc., no entanto certamente o aluno irá comparar as alternativas e ver 

qual faz mais sentido (PISA, 2009). Retomemos  o comando  da questão: “A 

atualidade da canção evidencia-se por meio da”. E logo depois alternativas ilógicas 

como a letra d: “do privilégio de alguns em clamar pela honestidade”. Parece claro, 

aqui, que o candidato, ativará o raciocínio lógico (PISA, 2009) mais do que seus 

conhecimentos prévios (KOCH, 2005) acerca do assunto. 

Notemos, ainda, que a questão apresenta dois textos: o primeiro é uma 

canção, nomeada como tal no comando, e o segundo é um trecho de uma biografia, 

nomeação não mencionada. Esse tipo de design é o mesmo encontrado no conjunto 

de mais de quarenta questões que apresentam um fragmento de texto, tomado fora 

do gênero, com menção ao suporte apenas por exigências técnicas.  

A configuração do Enem, na análise que realizamos até aqui, mostra-nos que 

mais de 80% das questões analisadas continham o design descrito no parágrafo 

anterior. Entendemos haver, nessas questões, secundarização, quando não 

apagamento, de teorizações sobre gêneros discursivos que ancoram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, na reprodução de comportamentos que os processos de 

escolarização mantido ao longo da tradição escolar, muito relacionados a 

concepções de língua como  expressão do pensamento  ou a concepções de língua 

como sistema abstrato, objetos da crítica de Bakhtin/Voloshinov (2010 [1929]). Nas 
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considerações finais deste estudo, discutiremos nossas percepções sobre as razões 

de comportamentos desse tipo em uma prova tão importante em nível nacional.  

3.2.10 Foco na literatura22 

 

Para encerrar esta seção, abordaremos as questões 129 e 134 do ano de 

2010 que categorizamos como tendo relações com a literatura, nas quais 

entendemos haver entrelaçamento com a dimensão intrassubjetiva da leitura, pois 

parecem focalizar metacognitivamente, não conhecimentos literários em si mesmos, 

mas atividades cognitivas como localizar informações, interpretar, ativar esquemas 

cognitivos, fazer inferenciação etc. Não colocamos todas as outras questões de 

literatura (das duas provas), pois elas exigiam do leitor um conhecimento muito 

específico, conhecimentos acerca de determinado livro, por exemplo, 

encaminhamento que, em nossa compreensão, foge ao foco deste estudo. 

Para iniciar, apresentamos a questão 129. Ela contém um fragmento de conto 

de Monteiro Lobato que tematiza o comportamento de uma senhora no tempo da 

escravidão no Brasil. Após ler este texto, o candidato deveria inferir no contexto do 

excerto qual era a contradição, como é apresentado no comando: “A narrativa 

focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição 

infere-se, no contexto, pela...”. Eis a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Por literatura, entendemos, para fins deste estudo, conhecimentos acerca de Teoria Literária ou 
Literatura Brasileira. 
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Figura 33 – Questão 129/2010 

 

 

Fonte: INEP (2010) 
 

Entendemos que, aqui, o aluno, para responder à questão, tem de agenciar 

conhecimentos prévios de natureza enciclopédica (KOCH, 2005) não sobre 

questões literárias, mas sobre a escravidão no Brasil, tanto quanto, localizar 

informações no texto, de modo a localizar os atributos religiosos e afins que 

caracterizam o comportamento da senhora, assim como sua percepção sobre 

regime novo: “uma indecência”. Tendo localizado essas informações, precisa 

associá-las (PISA, 2009), evocando seus conhecimentos prévios (KOCH, 2005) 

para, então, inferir (ANTUNES, 2009) a existência de contradição em se tratando do 

comportamento dessa mesma senhora.  
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Também nesta questão temos um excerto de texto, extraído de seu suporte 

original, com um título que remete a uma personagem, enquanto o conteúdo do 

excerto e o foco da questão referenciam outra personagem. Mais uma vez o texto 

avulso, em excertos que não remetem a práticas sociais de leitura. 

A questão 134 segue o mesmo raciocínio. Vejamos a textualização. 

 

Figura 34 – Questão 134/2010 

 

 

Fonte: INEP (2010) 
 

A questão traz dois excertos de textos da literatura comum aos séculos XIX e 

XX, nos quais o tema é a vida urbana, a rua. Como fica claro no comando: “A 
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experiência urbana [...]”. Após ler esses excertos, o leitor devia sintetizar qual a 

representação da rua estava descrita nos textos: “a rua é vista respectivamente 

como lugar que...”. A atividade exigida nesta questão, a nosso ver, é a capacidade 

de síntese, que demanda mapeamento das informações explícitas no texto (PISA, 

2009) e habilidade de sintetizar tais informações. Assim, ainda que o comando da 

questão mencione gêneros discursivos secundários da esfera literária (BAKHTIN, 

1997 [1952/53]) e situe os excertos no tempo histórico, essas especificidades não 

são exigidas para que a questão seja respondida pelo aluno. Responder 

corretamente ao que é solicitado não remete aos gêneros em questão, nem à esfera 

tematizada.  

Nas duas questões mapeadas podemos observar o mesmo movimento das 

questões anteriores: prevalecem excertos textuais avulsos fora dos gêneros. Ainda 

que nesse caso os textos sejam literários, o foco das questões está na dimensão 

intrassubjetiva: agenciar conhecimentos prévios (KOCH, 2005), localizar 

informações, associá-las (PISA, 2009) e inferir (ANTUNES, 2009). 

3.4 Questões de ancoragem mista – implicações inter subjetivas e 
intrassubjetivas 

  

Para encerrar nossa análise, trazemos as cinco questões – uma de 2010 e 

quatro de 2011 – que, no nosso entendimento, são mistas, ou seja, exigem do leitor 

tanto atividades de ancoragem intersubjetiva, como intrassubjetiva. Para responder 

a essas questões, o aluno realiza atividades cognitivas focadas no processo de 

construção de sentidos da materialidade textual, mas considerando a situação de 

produção e recepção do texto no gênero discursivo, tanto quanto as identidades do 

autor e do leitor, o conhecimento de mundo de ambos, bem como a cultura em que 

estão inseridos, seu horizonte apreciativo e suas vivências. Para exemplificar, 

apresentamos, a seguir, a questão 98, de 2010. 
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Figura 35 – Questão 98/2010 

 

 

Fonte: INEP (2010) 

 

Vemos que, nesta questão, o aluno, além de interpretar o conteúdo da 

materialidade textual, deve reconhecer a função social do gênero horóscopo, 

embora a questão não mencione explicitamente o gênero. No comando, porém, a 

questão menciona os gêneros textuais: “O reconhecimento dos diferentes gêneros 

textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo 

comunicativo e seu formato mais comum relaciona-se aos conhecimentos 

construídos socioculturamente: A análise dos elementos constitutivos desse texto 

demonstra que sua função é...”. Assim, ainda que a menção específica seja nos 

elementos constitutivos, o foco da questão parece estar no imbricamento entre a 

localização de informações na materialidade textual (PISA, 2009) – tais elementos 

constitutivos –, em articulação, todavia, com a função social do gênero horóscopo, 

ainda que o gênero não seja nomeado. Entendemos, pois, que as dimensões verbal 
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e social dos gêneros discursivos (RODRIGUES, 2005) estão, em alguma medida, 

inter-relacionadas nesta questão. 

A questão 116 também não nomeia o gênero – biografia –, mas o foco parece 

estar na estrutura do texto no gênero. Há uma prevalência de comportamentos 

intrassubjetivos para responder à questão, embora haja interface com o fato de ser 

uma biografia, mesmo que não nomeada como tal. Vejamos a questão. 

 

Figura 36 – Questão 116/2010 

 

 

Fonte: INEP (2010) 

 

Em nosso entendimento, esta é uma questão mista, pois, para acertar a 

questão, o aluno baseia-se no conhecimento sobre o gênero, embora não 

mencionado, o que é solicitado no próprio comando da questão: “Considerando os 

seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de”. O 

candidato também precisa interpretar o texto para inferir que o excerto constitui uma 

“apresentação da vida de uma personagem, organizada sobretudo pela ordem 

tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva”.  
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Já a questão 124, a seguir, nomeia o gênero: anúncio publicitário (gênero 

recorrente, como já vimos neste estudo) – neste caso, anúncio institucional –; na 

verdade, porém, parece se tratar de um fragmento desse mesmo anúncio. O texto, 

como fica claro na indicação da fonte, foi adaptado, mas apesar disso, a questão 

exige que o aluno atente para os recursos argumentativos do anúncio e identifique 

esses recursos neste texto, exigindo atividades inter e intrassubjetivas. Eis a 

questão:  

 

Figura 37 – Questão 124/2011 

 

 

Fonte: INEP (2011) 

 

Notemos o comando da questão: “O produtor de anúncios publicitários utiliza-

se de estratégias persuasivas para influenciar o comportamento de seu leitor. Entre 

os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à 

campanha, destaca-se nesse texto...”. Para responder assertivamente que o que se 
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destaca no texto é “o jogo de palavras entre ‘acordar’ e ‘dormir’, o que relativiza o 

problema do leitor em relação aos necessitados”, importa a informação de que se 

trata de um  anúncio, o que pode levar o aluno a evocar especificidades desse 

gênero,  suas características, funções sociais, estilo e composição, mas também 

precisa analisar/interpretar o excerto de texto dado, realizando  atividades cognitivas 

de cunho intrassubjetivo.  

Na sequência, a questão 126, de 2011, menciona o gênero carta do leitor 

apenas na fonte, mas, no comando da questão, faz referência à “opinião de leitores”, 

o que remete ao gênero em questão. Para resolver a questão, o candidato deveria 

analisar os dois textos na materialidade verbal, no entanto, a nosso ver, essa alusão 

à opinião do leitor pode contribuir de algum modo para o estabelecimento de 

relações entre essa materialidade verbal e a natureza da interação a que o texto se 

presta. . Observemos a questão: 

 

Figura 38 – Questão 126/2011 
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Fonte: INEP (2011) 

 

Para acertar a questão respondendo que os dois textos apontam para a 

“incapacidade política para agir de forma diligente na resolução das mazelas 

sociais”, possivelmente contribua a possibilidade de vincular opiniões de leitores ao 

gênero carta do leitor, informado na fonte – ainda que talvez essa seja uma 

percepção otimista nossa –, pois o tema “incapacidade politica para resolver 

problemas” tende a ser recorrente em gêneros como esse. Além disso, é preciso 

que o candidato compare os dois textos, localizando informações (PISA, 2009), 



 

 95

agenciando conhecimentos prévios (KOCH, 2005), fazendo inferenciação 

(ANTUNES, 2009), enfim realizando atividades cognitivas intrassubjetivas.  

 Para finalizar, apresentamos a questão 127, de 2011. Esta questão focaliza 

os recursos linguísticos agenciados nos projetos de dizer do autor e nomeia o 

gênero. Analisemos, então, a questão.  

 

Figura 39 – Questão 127/2011 

 

 

Fonte: INEP (2011) 

 

 O texto é uma imagem com a propaganda de um adoçante e o seguinte 

slogan “Mude sua embalagem”. O gênero é anunciado no próprio comando da 

questão, que aponta para a estratégia do autor/função do anúncio publicitário: “A 

estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego 
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de recursos expressivos, verbais e não verbais com vistas a...”. Para acertar a 

questão e inferir que a propaganda visa “associar o vocábulo ‘açúcar’ à imagem do 

corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante.”, é 

preciso que o aluno interprete a imagem (KRESS; LEEUWEN, 2006), mas, para 

isso, entendemos que ele precisa agenciar seus conhecimentos acerca do gênero 

anúncio publicitário, atentando para sua função social (RODRIGUES, 2005) que é 

vender um produto. Por essas razões, compreendemos tratar-se de uma questão 

que exige do aluno atividades de natureza  intra e intersubjetivas.   

Dentre as mais de cinquenta questões analisadas ao longo deste capítulo, 

apenas cinco questões se encaixaram neste grupo. Esse tipo de questão, que, em 

nossa compreensão, articula saberes na dimensão intersubjetiva e na dimensão 

intrassubjetiva, é, entendemos, segundo um olhar vigostskiano, o movimento 

esperado no trabalho de formação de leitores, pois acreditamos que a apropriação 

do conhecimento na dimensão intrapsicológica ocorre nas relações interpsicológicas 

situadas social, cultural e historicamente (VIGOTSKI, 2000 [1978]), porque ler é um 

encontro com o outro – dimensão intersubjetiva – por meio do texto escrito 

(GERALDI, 1997 [1991]), processo que demanda construção de sentidos – 

dimensão intrassubjetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como tema atividades de leitura exigidas no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). Vale ressaltar, que leitura, ao longo desta 

pesquisa, foi entendida como uma coconstrução de sentidos em inter-relações social 

e historicamente situadas – que se estabelecem em gêneros do discurso 

diversificados motivados por propósitos interacionais específicos – processo que 

implica o agenciamento de um conjunto de habilidades de compreensão leitora.  

Nosso objetivo, assim, em articulação com a questão de pesquisa já 

amplamente mencionada, foi descrever analiticamente atividades de implicações 

intersubjetivas e intrassubjetivas requeridas dos alunos em se tratando das questões 

metacognitivas de compreensão leitora que constituem as provas do Enem no 

período de 2010 e 2011.  

 Após definir tema, questão de pesquisa e objetivo, fizemos a análise 

documental das provas do Enem dos anos informados com enfoque em tais  

atividades. Ao nos depararmos com as mais de cinquenta questões que mapeamos 

como sendo do nosso interesse, fizemos os seguintes questionamentos: a) Em se 

tratando da dimensão intersubjetiva da leitura, como são abordadas atividades 

interacionais implicadas nas relações humanas instituídas pelos gêneros 

discursivos? e b) Em se tratando da dimensão intrassubjetiva da leitura, como são 

abordadas atividades  individuais implicadas na localização de informações, na 

interpretação dos textos e na reflexão e avaliação do conteúdo lido?  

 Antes de analisar as provas, tínhamos a expectativa de que iríamos encontrar 

questões focadas fundamentalmente nos gêneros discursivos, sem atentar de fato 

para a materialidade do texto, sem exigir realmente do aluno localização de 

informação, recuperação de referentes, ativação de esquemas cognitivos, 

agenciamento de conhecimentos prévios e realização de inferências, naquilo que 

imaginávamos ser a curvatura da vara  (SAVIANI, 2008) para o outro lado: o foco na 

dimensão social do gênero secundarizando a dimensão verbal (RODRIGUES, 

2005). Este estudo, no entanto, sinaliza para um distanciamento entre o que o MEC 

propõe nos documentos oficiais em se tratando da leitura e o que cobra nas provas 

do exame que compõem a abordagem que realizamos neste Trabalho de Conclusão 

de Curso. 
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  A configuração do Enem, na análise que realizamos, mostrou-nos que mais 

de 80% das questões analisadas apresentam um fragmento de texto, tomado fora 

do gênero, com menção ao suporte apenas por exigências técnicas. O foco dessas 

questões está justamente na interpretação, nas atividades cognitivas da dimensão 

intrassubjetiva da leitura.  

 Nessa discussão final, ainda que sejam amplamente conhecidos na área da 

Linguística Aplicada, é importante retomarmos aspectos fundamentais dos 

Parâmetros Nacionais Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, PCNs LP EM, 1998), 

já que devem, em tese, fundamentar o Enem. Os PCNs afirmam que  

 

[...] toda linguagem carrega dentro de si uma visão de mundo, prenha de 
significados e significações que vão além do seu aspecto formal. O estudo 
apenas do aspecto formal desconsiderando a inter-relação contextual, 
semântica e gramatical própria da função da linguagem, desvincula o aluno 
do caráter intrassubjetivo, intersubjetivo e social da linguagem. (BRASIL, 
PCNs LP EM, 1998, p. 6-7).  

 

 Apontam, ainda, que um dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa é “[...] 

analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens relacionando 

textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização das 

manifestações de acordo com as condições de produção e reprodução.” (BRASIL, 

PCNs LP EM, 1998, p. 8). E mais:  

 

[...] qualquer análise gramatical, estilística, textual, deve considerar a 
dimensão dialógica da linguagem como ponto de partida. O contexto, os 
interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados pelos interlocutores, 
para afirmar o dito/escrito, os significados sociais, a função social, os 
valores e o ponto de vista determinam formas de dizer/escrever”. (BRASIL, 
PCNs LP EM, 1998, p. 21).  

 

 Em nosso estudo, todavia, encontramos o que entendemos ser uma 

contradição em relação a esses conteúdos, pois mais de 80% das questões do 

Enem, das provas analisadas, não se baseiam na dimensão dialógica da linguagem, 

nas funções sociais dos textos, nos gêneros; o enfoque nos parece essencialmente 

intrassubjetivo. Para ilustrar nossos resultados, vejamos o Gráfico 1 a seguir que 

indica a quantidade de questões por dimensão foco de análise. 
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Gráfico 1 – Mapeamento das Questões 

82%
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Intrassubjetivas

Intersubjetivas

Mistas

 
Fonte: Construção nossa 

 

Na nossa análise, dividimos as questões por categorias e das mais de 

cinquenta questões analisadas, 82% focavam somente na dimensão intrassubjetiva; 

9% somente na dimensão intersubjetiva e 9% tinham uma abordagem mista (como 

pudemos ver no Gráfico 1), ou seja, articulação entre atividades vinculadas à  

dimensão intersubjetiva e à dimensão intrassubjetiva. Sob um olhar vigostskiano e à 

luz dos PCNs LP EM (1998), este último movimento seria, em nossa compreensão, 

o comportamento esperado, porque ler é um encontro com o outro – dimensão 

intersubjetiva – por meio do texto escrito, processo que demanda coconstrução de 

sentidos – dimensão intrassubjetiva.  

Como as questões de ancoragem intrassubjetiva eram a maioria, também as 

categorizamos, como fica claro no Gráfico 2 a seguir. 
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Gráfico 2 – Questões de Ancoragem Intrassubjetiva 
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Fonte: Construção nossa 

 

Das 48 questões de ancoragem intrassubjetiva, 24 tinham o foco na 

interpretação, 5 tinham foco na argumentação, 5 na síntese/finalidade, 3 nos 

conectivos, 3 nas funções da linguagem, 2 no registro, 2 na literatura, 2 na leitura de 

imagens, 1 no léxico e 1 nas figuras de linguagem, tal qual analisamos no capítulo 

anterior. Esses dados, reiteramos, contrariam inteiramente nossas perspectivas 
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iniciais e, a nosso ver, revelam um movimento de afastamento em relação à 

parametrização contida nos documentos oficiais de ensino. 

 Ao concluir esta pesquisa, entendemos, assim, haver um afastamento entre o 

que o Enem cobra dos alunos e o que é defendido por seus descritores e pelos 

próprios PCNs (BRASIL – LP  EM, 1998), já que  na maioria absoluta das questões 

nos deparamos com uma secundarização, quando não exclusão, de estudos sobre 

gêneros discursivos que fundamentam os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que 

encontramos foi o que entendemos ser a perpetuação de comportamentos dos 

processos de escolarização mantidos ao longo da tradição escolar, muito 

relacionados a concepções de língua como expressão do pensamento ou a 

concepções de língua como sistema abstrato, objetos da crítica de 

Bakhtin/Voloshinov (2010 [1929]), estudos que tomamos como base.  

 Um dos fatores que nos indica essa secundarização é o fato de os textos nos 

gêneros, nas questões objeto de análise, aparecerem fora de seus suportes 

originais, ou seja, os textos não foram reproduzidos tal qual se configuram por 

ocasião da relação intersubjetiva. Essa característica pode ser vista claramente no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Menção ao Gênero nas Questões 

84%

16%

Questões que não mencionam gênero/suporte

Questões que mencionam gênero/suporte
 

Fonte: Construção nossa 
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  Tal característica leva-nos a inferir que o Enem, no âmbito das provas 

analisadas, afasta-se da preocupação que parece haver na literatura da área 

contemporaneamente (BRITTO, 2003 [1997]; GERALDI, 1997 [1991]) e nos próprios 

PCNs (BRASIL – LP, EM, 1998) no sentido de que as práticas sociais sejam o foco 

no ensino e aprendizagem da leitura – e, tais práticas sociais, os textos nos 

diferentes gêneros, seguramente se materializam em suportes específicos, o que 

não justifica uma digitação uniforme como vimos na maioria das questões 

analisadas.   

 Como mencionamos na análise, mesmo que fatores de natureza gráfica e de 

normas técnicas pudessem justificar o fato de os textos não serem reproduzidos 

como se apresentam em seu suporte, entendemos haver uma impropriedade se 

considerarmos a preocupação dos PCNs de Língua Portuguesa com a educação 

para as práticas sociais de uso da língua e se considerarmos as competências 

previstas pelos próprios descritores do Enem. Conceber o estudo da leitura a partir 

dos gêneros discursivos implica considerar as razões pelas quais uma carta, um 

editorial e uma notícia, por exemplo, são escritos e, a partir dessa compreensão, 

como a linguagem é agenciada, em seus recursos lexicais e fraseológicos, para que 

o projeto de dizer se consolide (BAKHTIN, 1997 [1952/53]). 

 Como já apontamos, em se tratando de implicações dos gêneros discursivos, 

teorizações da área (RODRIGUES, 2005; GERALDI, 1997 [1991]; BRITTO, 2003 

[1997]) reiteram a vinculação entre estudos em língua materna e as práticas sociais, 

a partir do que inferimos a importância de o estudante ter contato com os textos em 

seu suporte, tendo preservada sua função social, em nome de que reconheçam 

esses mesmos textos nos espaços sociais externos à escola.   

 Existe uma questão que talvez mereça registro neste final de estudo: inquieta-

nos a possibilidade de que a justificativa para as provas terem essa configuração  

seja um eventual temor dos organizadores de que determinadas regiões do país ou 

determinados tipos de escola em nível nacional não estejam preparados para provas 

construídas de fato a partir das teorias sobre gêneros discursivos. Estudos do NELA 

(GONÇALVES, 2011; CATOIA DIAS, 2012; TOMAZONI, 2012) apontam para 

dificuldades docentes para lidar com esses conceitos mesmo em uma capital como 

Florianópolis. O fato de o Enem manter a prova de “redação” como uma 

“dissertação” parece também convergir para o comportamento que analisamos aqui: 

a força da tradição escolar.  
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Assim, cria-se um paradoxo: ao mesmo tempo em que o exame avança na 

busca de uma abordagem interdisciplinar, não parece avançar na consolidação das 

práticas sociais de linguagem como base para a construção das questões. Ainda: se 

um raciocínio como o que registramos no parágrafo anterior tiver algum fundamento, 

valeria considerar que, ao mesmo tempo em que os organizadores buscariam zelar 

pela não exclusão de determinados grupos de alunos, terminam por referendar 

concepções didático-pedagógicas que os documentos oficiais de ensino procuram 

ressignificar há quase trinta anos, porque nos parece inegável o potencial indutor do 

Enem. 

Tendo feito essas considerações, julgamos necessário destacar, por fim, que 

há outros dados que não foram focalizados nesta pesquisa; serão, todavia, objeto de 

análise e reflexão em estudos futuros. Entendemos, enfim, ser necessário haver 

novas pesquisas que tenham como foco possíveis explicações para configurações 

como a apresentada neste estudo em se tratando de tão importante exame em nível 

nacional. 
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ANEXO 

ANEXO A – QUESTÕES DE ANCORAGEM INTRASSUBJETIVA – F OCO NA 
INTERPRETAÇÃO – NÃO ANALISADAS 

 

Questões  Ano/ Fonte 

 

Figura 40 – Questão 102/2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Figura 41 – Questão 109/2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Figura 42 – Questão 114/2010 

Fonte: INEP (2010) 

 

 

Figura 43 – Questão 115/2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Figura 44 – Questão 132/2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Figura 45 – Questão 133/2010 

Fonte: INEP (2010) 
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Figura 46 – Questão 135/2010 

Fonte: INEP (2010) 

 

Figura 47 – Questão 96/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 48 – Questão 98/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 49 – Questão 102/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 50 – Questão 104/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 51 – Questão 105/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 52 – Questão 108/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 53 – Questão 119/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 54 – Questão 125/2011 

Fonte: INEP (2011) 

 

 

Figura 55 – Questão 128/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 56 – Questão 130/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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Figura 57 – Questão 131/2011 

Fonte: INEP (2011) 

 

Figura 58 – Questão 132/2011 

Fonte: INEP (2011) 
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