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RESUMO 
 
 
Avaliações institucionais em larga escala têm sido tanto objetos de estudo como 
postas em prática no Brasil nas últimas décadas, e têm tomado um papel central no 
desenvolvimento de políticas educacionais. No Paraná, é aplicada desde 2019 a 
Prova Paraná que, assim como as demais provas, apresenta-se como uma tentativa 
de melhoria na qualidade de aprendizagem da escola pública. Neste estudo, 
embasado na teoria dialógica, a partir dos estudos do Círculo de Bakhtin e nas suas 
reenunciações na Linguística Aplicada no Brasil, no que se refere à questão da 
leitura, busca-se compreender como os princípios dialógicos de linguagem 
perpassam os tópicos, os descritores e as questões da Prova Paraná, aplicada a 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, no ano de 2019. Para tanto, a metodologia que 
orienta este estudo é de abordagem qualitativa com finalidade exploratória. Toma-se 
como corpus a primeira e a segunda edições da Prova Paraná aplicadas em 2019, 
nas quais se analisam as questões propostas tendo como norte a Matriz de 
Referência de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Médio e os seus 
descritores; esta matriz teve por base a do SAEB (Prova Brasil). As dimensões 
dialógicas que constituem o dialogismo e que procuramos perceber nas edições de 
recorte para este estudo implicam em que: todo enunciado constitui diálogo com a 
situação extraverbal; dirige-se para e procede de alguém, orienta-se para o já-dito, 
gera a expectativa de contrapalavras. Os resultados da investigação indicaram que  
as dimensões da leitura dialógica são contempladas nas duas edições da prova. 
Assim, as questões da Prova Paraná: propiciam a análise das condições de 
produção dos textos; favorecem a reflexão a respeito das valorações sociais que 
permeiam o cotidiano em que o aluno se encontra inserido; constituem-se como um 
elo entre o aluno e a realidade social; proporcionam condições para que o aluno 
estabeleça relações entre diferentes textos, verbais e não-verbais, e seja capaz de 
perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre 
ele. Considera-se que essas dimensões dialógicas são fundamentais para que o 
aluno aprenda a lidar com os textos de forma crítica e responsável, bem como 
exercer a leitura réplica, a qual implica uma resposta do leitor ao que lê. 
 
 
Palavras-chave: Dialogismo; Leitura; Prova Paraná; Ensino Médio. 
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ABSTRACT 
 
 

Large-scale institutional assessments have been both objects of study and put into 
practice in Brazil in recent decades and have taken a central role in the development 
of educational policies. In Paraná, the Paraná Exam has been applied since 2019, 
and like the other tests, it presents itself as an attempt to improve the quality of public 
school learning. The methodology that guides this study is a qualitative approach with 
exploratory purpose In this study, based on dialogical theory, from the studies of the 
Bakhtin Circle and its re-enunciations in Applied Linguistics in Brazil, regarding to the 
skill reading, we seek to understand how the dialogical principles of language 
permeate topics, descriptors and the questions of the Paraná Exam, applied to 
students of the 3rd year of High School, in the year 2019. The dialogical dimensions 
that constitute dialogism and that we seek to perceive in the editions of the clipping 
for this study imply that: every statement constitutes dialogue with the extraverbal 
situation; it goes to and comes from someone, guides itself to what has already been 
said, generates the expectation of counter words Therefore, we took as corpus the 
first and second editions of the Paraná Exam applied in 2019, in which we analyzed 
the proposed questions having as reference the Portuguese Language Reference 
Matrix for the 3rd year of High School and its descriptors; this reference matrix was 
based on the SAEB matrix (Prova Brasil). The results of the investigation indicated 
that the dimensions of the dialogical reading are contemplated in the two editions of 
the test, in order to observe that the questions of the Paraná Exam: provide the 
analysis of the conditions of production of the texts; support reflection on the social 
valuations that permeate the daily life in which the student is inserted; constitute a 
link between the student and the social reality; provide conditions for the student to 
establish relationships between different texts, verbal and non-verbal, and be able to 
perceive the difference between what is narrated or discussed and what is opinion 
about it. It is considered that these dialogical dimensions are fundamental for the 
student to learn how to deal with the texts in a critical and responsible way, as well as 
to exercise the replica reading, which implies a response from the reader to what 
he/she reads. 
 
Keywords: Dialogism; Reading; Paraná Exam; High school. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma prática que desenvolvemos e exercemos o tempo todo em 

todas as atividades nas quais nos inserimos. Lemos diferentes textos nas diferentes 

esferas sociais das quais participamos, textos verbais, gestuais e imagéticos que 

circulam nos mais diversos suportes: tv, internet, redes sociais, rádio, publicidades, 

material escolar ou acadêmico. Tais leituras afetam sobremaneira a compreensão 

que o leitor constrói (ou não) do seu mundo particular, da sua comunidade, país, 

enfim, define a maneira como o indivíduo se coloca diante do que lhe é posto 

diariamente. Nesta era de avalanche de informações, fica evidente a necessidade de 

o sujeito desenvolver habilidades, para se posicionar criticamente diante de textos 

que circulam nas mais diversas mídias e saber distinguir/analisar/refletir e responder 

àquilo a que é exposto, sobretudo no atual cenário político-social brasileiro.  

A leitura nos interpela, nos convida a refletir sobre diferentes assuntos, 

contribui para a nossa formação como sujeitos e é por meio dela que assumimos 

posições, dialogamos, defendemos pontos de vista, argumentamos, respondemos. 

Dessa forma, a leitura tem grande relevância no desenvolvimento de sujeitos éticos, 

críticos e respondentes ativos socialmente.  Assim, são importantes discussões 

acerca desse tema, para que se possa pensar na formação escolar de sujeitos com 

consciência leitora crítica, até porque os resultados obtidos através de pesquisas e 

de avaliações institucionais de leitura são desanimadores e preocupantes. 

 O panorama da capacidade leitora no Brasil, de acordo com pesquisa feita 

pelo Banco Mundial, foi apresentada no relatório World Development Report, em 

fevereiro de 2018, a partir de dados relatados pelo PISA (Programme for 

International Student Assessment – ou Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes). A oscilação de estudantes brasileiros, assim como os de vários países 

da América Latina e da África, nas provas que avaliam habilidades leitoras, mostrou 

que a evolução está se dando de forma bastante lenta, o que justifica o título da 

reportagem1: “Brasil só deve dominar Leitura em 260 anos, aponta estudo do Banco 

Mundial”.

 
1Disponível em: https://istoe.com.br/brasil-so-deve-dominar-leitura-em-260-anos-aponta-estudo-do-
banco-mundial/ Acesso em: 29 nov. 2020. 
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Para identificar avanços e/ou fracassos no aprendizado de leitura é que são 

aplicadas avaliações diagnósticas institucionais em grande escala, ou seja, elas têm 

o intuito de mensurar e disponibilizar a governos e sociedade informações acerca do 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

O PISA, elaborado pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), teve sua primeira aplicação a países membros e 

colaboradores – caso este do Brasil – no ano 2000. A prova avalia estudantes na 

faixa etária dos 15 anos, portanto no Ensino Médio, nas áreas de leitura, matemática 

e ciências, e possui aplicação trienal. O desempenho do Brasil, na última edição, em 

2018, na área de leitura, foi bastante aquém do que se esperava, pontuando na 

penúltima colocação entre os países da América Latina, a despeito do grande 

aumento de investimentos na área da educação básica2. 

No Brasil, em 1995, o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica) iniciou oficialmente a realização de avaliações institucionais, com o objetivo 

de aferir os conhecimentos e habilidades dos alunos, através de testes escritos. O 

SAEB, realizado a cada dois anos, é composto por dois processos: a ANEB 

(Avaliação Nacional da Educação Básica) e a ANRESC (Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar). A ANRESC é conhecida como Prova Brasil, criada em 2005, 

pelo Ministério da Educação, e avalia estudantes de escolas públicas de 5os e 9os 

anos do Ensino Fundamental e 3os anos do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. Além das provas nas áreas específicas, há, também, um 

formulário socioeconômico, respondido pelos estudantes, para que o governo possa 

ter um panorama dos perfis desse grupo discente. As médias obtidas servem de 

parâmetros para que os governos federal e estaduais possam, em tese, criar 

políticas específicas para as áreas de conhecimento com desempenho abaixo do 

esperado3. 

Em 2019 o SAEB passou por uma reestruturação para se adequar à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC); e as siglas ANEB e ANRESC foram 

substituídas pelo nome SAEB. Nesse mesmo ano a SEED (Secretaria Estadual de 

Educação e Esporte) do Paraná implantou a Prova Paraná que, por ser uma 
 

2  Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa-2018-
revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206 Acesso em: 01 
abr. 2020. 
3 Disponível em:http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: 01 abr. 2020. 
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avaliação institucional restrita ao estado, possui aplicações bimestrais. É importante 

destacar que, em 2020, a aplicação da prova ocorreu apenas em sua 1a edição, 

tendo em vista a pandemia da Covid-194 e a adoção, em abril de 2020, do sistema 

remoto de ensino. 

 A Prova Paraná, tomada como corpus deste estudo, caracteriza-se como uma 

extensão da Prova Brasil. Por ser uma avaliação institucional restrita ao Estado do 

Paraná, possui frequência de aplicação maior: prevê quatro aplicações anuais e, ao 

final de 2019, foi aplicada para todas as turmas da Educação Básica, incluindo 

cursos técnicos, diferentemente da Prova Brasil, conforme mencionado 

anteriormente. O objetivo da Prova Paraná é: “identificar as dificuldades 

apresentadas por cada um dos estudantes e apontar as habilidades já apropriadas 

no processo de ensino e aprendizagem, nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática” 5 , conforme declara a SEED. Notamos, portanto, que tal prova 

institucional apresenta-se de grande relevância para a SEED, na medida em que, 

segundo a própria Secretaria, pode fornecer subsídios necessários a docentes e 

estudantes, a fim de um melhor desempenho nas áreas avaliadas. 

Estudos sobre avaliações diagnósticas institucionais têm sido objeto de 

investigação em diversas linhas de pesquisa nos últimos anos, como atestam os 

trabalhos de Fuza (2010), Netto; Souza; Castro (2010), Lopes-Rossi; Paula (2012), 

Bassiga (2015), Lima (2015), Síveres; Santos (2018), entre outros dedicados ao 

exame de métodos e procedimentos, de formulação, de bases teóricas de tais 

avaliações.  Esses estudos abordam tanto provas internacionais – sobretudo o PISA 

–, como avaliações nacionais, como a chamada Prova Brasil, Provinha Brasil, entre 

outras que objetivam diagnosticar, institucionalmente, o aprendizado dos estudantes.  

A partir do exposto e minha posição docente de turmas de ensino 

fundamental e médio de Língua Portuguesa, noto a inegável relevância das provas 
 

4De acordo com o Ministério da Saúde, “a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a 
quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos 
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e 
aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório”. 
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca Acesso em: 24 fev. 2021. Segundo 
os dados do Sistema Único de Saúde, no Painel Coronavírus, desde o início da pandemia (fev. 2020) 
até 23 fevereiro de 2021, 249.915 óbitos foram confirmados no Brasil, sendo 11.430 no Paraná. 
Disponível em: https://covid.saude.gov.br/ Acesso em: 24 fev. 2021. 
5 Disponível em: http://www.provaparana.pr.gov.br/Pagina/O-que-e Acesso em: 24 fev. 2021. 
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institucionais, que se apresentam como ferramentas pedagógicas, na intenção de 

poder diagnosticar o desenvolvimento de estudantes nas diversas áreas do 

conhecimento – especificamente Língua Portuguesa, em turmas de 3o ano do 

Ensino Médio. Ao participar da aplicação da Prova Paraná nessas turmas, pude 

notar que estudantes, ao se depararem com questões dessas primeiras edições, 

apresentaram dificuldade em dialogar com o texto, em perceber ali elementos que 

se relacionassem com suas práticas empíricas, suas vivências, suas experiências 

tanto na instituição escolar, como fora dela. Quanto ao corpo docente, houve 

preocupação em relação à forma como se daria a realização das provas, correções, 

retomadas dos conteúdos ali abordados, em função do tempo já exíguo de horas-

atividade (reduzidas em 2016), bem como a também pequena carga horária da 

maioria das disciplinas – Língua Portuguesa, por exemplo, conta com carga horária 

semanal de 3 horas-aula.  Daí o interesse em pesquisar a Prova Paraná, em 

compreender sua organização, o modo como concebe a leitura e o que se espera do 

estudante de 3º ano de Ensino Médio neste quesito. 

O foco central deste estudo é, portanto, a leitura. É comum ouvirmos, na 

escola, que ler é melhor que estudar. Quando um estudante de educação básica se 

torna frequentador da biblioteca da escola, percebe-se como a leitura abarca o 

jovem e o conduz a um caminho longo de práticas leitoras. Apesar disso, as aulas de 

língua portuguesa dão um grande destaque a questões do tipo que preconiza 

simples extrações de informações, poucas vezes indicando um caminho no qual o 

estudante de fato interaja com o texto. Rojo (2004) defende que a leitura vai além do 

mero exercício repetitivo: é necessário que a escola propicie, de fato, o 

desenvolvimento de sujeitos sociais ativos, com cidadania ativa, uma escola que 

apresenta uma prática leitora que permita concordar, discordar, se emocionar, ter 

repulsa. É o conceito da réplica, o qual remete ao conceito dialógico de linguagem 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, [1929] 2006; BAKHTIN, [1951-1953] 2003), no qual nos 

inscrevemos: 

 

Mais recentemente, a leitura é vista como um ato de se colocar em relação 
a um discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele, emaranhados 
neles e posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, gerando 
novos discursos/textos. O discurso é visto como conjunto de sentidos e 
apreciações de valor das pessoas e coisas do mundo, dependentes do 
lugar social do autor e do leitor e da situação de interação entre eles – 
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finalidades da leitura e da produção do texto, esfera social de comunicação 
em que o ato da leitura se dá (ROJO, 2004, p. 03, grifos da autora).  
 
 
 

Essa visão mais recente sobre como se colocar diante de um texto (discurso) 

mostra a relevância da prática pedagógica com estudantes de uma forma que 

supere a concepção de que um texto serve apenas para extrair informações. Assim, 

as diferentes esferas de circulação devem ser levadas em conta, assim como quem 

escreve, para quem escreve, como esse discurso integra-se ao leitor/estudante. 

Ressalte-se que estamos tratando, neste trabalho, de estudantes de escola pública, 

com sua enorme disparidade em relação a desigualdades sociais, realidades 

diferentes de vida, de estruturas sociais familiares. 

Os conceitos de dialogismo e réplica trazidos por estudiosos do Círculo de 

Bakhtin (GERALDI, 1997; ROJO 2004; MENEGASSI, 2010a, 2010b) nos dão a 

dimensão da relevância deste trabalho, pois tratam de questões referentes a 

cidadania, valores éticos, alteridade, empatia, caras aos leitores que se deparam 

com textos que navegam por tantas esferas sociais. Dessa forma, é relevante 

compreender em avaliações institucionais, neste caso a Prova Paraná, como se dá a 

interação de discentes com os textos apresentados.  

A metodologia que orienta essa investigação é de abordagem qualitativa, com 

finalidade exploratória, em que analisamos e interpretamos os enunciados da Prova 

Paraná para o Ensino Médio. Pesquisas de abordagem qualitativa, como a que 

desenvolvemos, de acordo com Brasileiro (2013, p. 49), ocupam-se da 

"interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados no decorrer da 

pesquisa, não se detendo a técnicas estatísticas”. De acordo com a autora, a 

pesquisa com finalidade exploratória é “realizada em propostas em que há pouco 

conhecimento acumulado por parte da comunidade científica, ou quando não 

existem elementos ou dados suficientes para o pesquisador” (BRASILEIRO, 2013, p. 

44). Metodologicamente, esta pesquisa assim se delineia, pois ao propormos 

análises sobre questões que abordam leitura, na Prova Paraná, objeto ainda não 

explorado dado o seu recente histórico, prevemos reflexões que poderão auxiliar no 

desenvolvimento de novas práticas e estudos. O recorte de análise abrange as 

questões das provas de Ensino Médio, aplicadas em turmas de 3os anos, em Língua 
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Portuguesa - 1a e 2a edições de 2019, articuladas à Matriz de Referência6 e seus 

descritores. Foi crucial para esse recorte – provas aplicadas aos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio – a importância da participação política dos estudantes na sociedade, 

que requer sobremaneira discussões acerca de conceitos como cidadania, valores 

éticos, alteridade, empatia, envolvidos num processo de leitura que demande o 

diálogo e a réplica.  

 Consideramos relevante refletir sobre os procedimentos de leitura envolvidos 

na avaliação institucional Prova Paraná para que possamos investigar implicações e 

possíveis caminhos no sentido de aprimorar o trabalho docente em sala de aula, 

haja vista que o aluno demonstra, na realização da prova, os resultados obtidos 

durante trabalho realizado no decorrer do ano letivo.  

Ao levar em conta o exposto, tomamos como objeto de estudo a concepção 

de leitura que se observa nas questões de Língua Portuguesa para turmas de 3o ano 

do Ensino Médio. Para isso, delineamos como objetivo geral desta investigação: 

Compreender como os princípios dialógicos de linguagem perpassam as questões 

das 1ª e 2ª edições da Prova Paraná, aplicada a alunos do 3º ano do Ensino Médio, 

no ano de 2019. Este se desdobra nos seguintes objetivos específicos:  a) Identificar 

e discutir quais dimensões da leitura dialógica estão presentes nos descritores e nas 

questões das duas primeiras edições da Prova Paraná, aplicadas em 2019; b) 

Analisar as valorações sociais que permeiam as questões da Prova Paraná nas 

edições recortadas para estudo; c) Discutir, a partir das questões propostas, que 

implicações a Prova Paraná traz para o ensino da leitura no âmbito do Ensino Médio. 

Norteados por esses objetivos e fundamentados na perspectiva dialógica da 

linguagem, organizamos a dissertação em três partes que se complementam. A 

primeira parte contém a Introdução (nos encontramos nela nesse momento) e, como 

pode ser observado, buscamos, inicialmente, destacar a importância da leitura no 

desenvolvimento e formação do senso crítico, entendido aqui como condição 

necessária para a vida em sociedade, sobretudo no mundo contemporâneo. Logo, 

saber como a leitura tem sido trabalhada e avaliada por instrumentos que medem as 

capacidades leitoras é relevante para a sociedade, para a educação, para os meios 

acadêmicos e científicos, porque cria alternativas que visam à melhoria do próprio 

 
6 Sobre a definição e discussão da Matriz de Referência trataremos no capítulo III. 
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instrumento avaliativo e da prática docente no que se refere ao ensino da leitura. É 

com essa finalidade que tomamos como corpus de estudo a Prova Paraná e 

delineamos os nossos objetivos. 

A segunda parte da dissertação é composta por quatro capítulos que se 

organizam a partir dos objetivos traçados. No primeiro capítulo “Revisitando os 

conceitos teóricos”, a fim de marcar nossa posição frente à análise do corpus, 

revisitamos a teoria dialógica de linguagem, a partir do Círculo de Bakhtin, que 

fundamenta nosso estudo e pela qual abordamos a questão da leitura na Prova 

Paraná. É pelas noções teóricas trazidas no capítulo que teremos condições de 

identificar, discutir e compreender como os princípios dialógicos perpassam a Prova 

Paraná. 

No segundo capítulo, “Leitura e Ensino” abordamos as concepções de 

linguagem e leitura, a partir de pressupostos da Linguística Aplicada e de 

documentos que norteiam o ensino de leitura no Brasil, a saber: Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2000; 2002), Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná – DCE (PARANÁ, 2008), Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC (BRASIL, 2018). A discussão é pertinente, pois as concepções de leitura 

constantes desses documentos embasam as matrizes de referência que padronizam 

avaliações diagnósticas em grande escala como a Prova Paraná.  

No terceiro capítulo, “Percurso Metodológico”, descrevemos a metodologia e 

nosso movimento de análise trazendo especificações sobre a Prova Paraná e a 

Matriz de Referência que direciona a elaboração e avaliação das questões. 

No quarto capítulo, “As dimensões dialógicas da Prova Paraná”, tratamos da 

Prova Paraná – em sua 1a e 2a edições –, nosso corpus de estudo. Nesse capítulo 

analisamos as questões de Língua Portuguesa do 3º ano do Ensino Médio 

articuladas com a Matriz de Referência e, após identificar, discutimos quais 

dimensões da leitura dialógica estão presentes nos descritores da matriz e nas 

questões da prova.  

A terceira parte constitui-se das considerações finais desse estudo e nela 

retomamos as discussões tecidas ao longo do trabalho e tratamos das implicações 

da Prova Paraná para o ensino da leitura no âmbito do Ensino Médio. 
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Conforme ressaltamos, esta dissertação aborda um tema recente – a Prova 

Paraná, e o desafio deste trabalho em compreender concepções de leitura em uma 

prova institucional, sobretudo no atual e conturbado momento, apresenta-se de 

relevância, ao se levar em conta as mais diferentes leituras às quais estudantes de 

Ensino Médio são expostos nos mais diferentes suportes. Entendemos que as 

discussões tecidas podem contribuir para melhorias da Matriz de Referência, logo 

para a elaboração das questões da Prova Paraná e, consequentemente, para o 

trabalho com a leitura em sala de aula pela perspectiva dialógica. 
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CAPÍTULO I 

REVISITANDO AS ORIENTAÇÕES TEÓRICAS 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre os pressupostos teóricos que 

subsidiam nosso estudo acerca da leitura e, mais especificamente, sobre a leitura 

nas questões que fundamentam a avaliação de Língua Portuguesa na Prova Paraná, 

aplicada aos estudantes de 3º ano de Ensino Médio.  Ao assumir a posição dialógica 

a partir dos estudos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, abordamos os conceitos 

desenvolvidos por Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006), que se referem à natureza 

social da linguagem, revisitamos as tendências linguísticas anteriores aos 

pressupostos bakhtinianos, para estabelecer um paralelo entre tais tendências e o 

dialogismo. 

 

1.1 O Círculo de Bakhtin 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) foi um dos filósofos mais 

importantes do século XX e para tratar de seus estudos é necessário, primeiramente, 

compreender o que foi e de que se trata o Círculo de Bakhtin. De acordo com 

Faraco (2009), a denominação “Círculo de Bakhtin” faz referência ao conjunto de 

ideias discutidas num grupo de estudos multidisciplinar do qual faziam parte, entre 

outros, Bakhtin, Volóchinov e Medvedev. Conforme o autor, 

 

[...] essa denominação foi-lhes atribuída a posteriori pelos estudiosos de 
seus trabalhos, já que o próprio grupo não a usava. A escolha do nome de 
Bakhtin, neste caso, é plenamente justificável, tendo-se em conta que de 
todos foi ele quem produziu, sem dúvida, a obra de maior envergadura 
(FARACO, 2009, p. 13). 

  

O Círculo de Bakhtin teve sua composição alterada diversas vezes “por 

questões de deslocamentos geográficos e de possibilidades de interlocução” (SILVA, 

2013, p. 47). A primeira formação do Círculo, conforme Silva (2013), deu-se em 

Nével, cidade russa que fazia parte da República Socialista Soviética Bielorrussa, 
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entre 1918 e 1920, quando conheceu Valentin Nikoláievitch Volóchinov (1895-1936). 

Em 1920, o grupo transfere-se para Vitebsk onde  

 

[...] numerosos intelectuais e artistas de Petrogrado [Leningrado] se 
instalaram temporariamente para fugir de uma cidade devastada pelo 
'comunismo de guerra', no qual as pessoas literalmente morriam de fome e 
de frio (SÉRIOT, 2004, p. 21 apud FRANÇOIS, 2014, p. 57). 

 

De acordo com François (2014), Bakhtin e Volóchinov mudam-se para Vitebsk 

a convite de Pavel Nikolaevich Medvedev (1892-1938), então reitor da Universidade 

Popular de Vitebsk. Além desses, compunham o Círculo: 

 

[...] pessoas de diversas formações, interesses intelectuais e atuações 
profissionais (um grupo multidisciplinar, portanto), incluindo entre vários 
outros, o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a pianista Maria 
V. Yudina, o professor e estudioso da literatura Lev V. Pumpianski (FARACO, 
2009, p. 13). 

 

Mikhail Bakhtin e demais intelectuais do Círculo, num primeiro momento, na 

Rússia – início do século XX –, fizeram estudos acerca da pluralidade linguística 

daquele país. Conceitos que serão estudados logo adiante – subjetivismo abstrato, 

objetivismo idealista, sociointeracionismo, dialogismo – se deram num momento 

histórico no qual se valorizava e se permitia a grande variedade linguístico-cultural.  

  A partir do totalitarismo stalinista, a difusão de ideias pautava-se na 

unificação dos estados soviéticos de uma forma ampla e, consequentemente, na 

unificação da língua, a despeito das particularidades linguísticas de cada região. No 

entanto, de acordo com Silva (2013, p. 48), “ideologicamente, então, o grupo de 

Bakhtin pensa a linguagem como um lugar de convergência de diferenças em que a 

identidade se constrói pela convivência com a diversidade, com o outro”. Esse modo 

de pensar a linguagem ultrapassa as orientações teóricas vigentes no início do 

século XX, denominadas por Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006) como subjetivismo 

idealista e objetivismo abstrato, discutidas em Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico da linguagem (1929).  

A entrada da linguagem como questão a ser compreendida pelo Círculo 
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marcou, como aponta Faraco (2009), uma espécie de virada linguística, pois, 

segundo o autor, deu novas direções ao desenvolvimento dos pensamentos do 

grupo e “marca de modo bastante peculiar a contribuição do Círculo de Bakhtin para 

o pensamento contemporâneo” (FARACO, 2009, p. 29).  

O interesse pelos estudos da linguagem tornou-se nuclear no Círculo e a 

formulação de uma teoria da linguagem foi fundamentada em uma base materialista 

e histórico-social, contrapondo-se ao formalismo vigente. Em Marxismo e filosofia da 

linguagem (1929), Bakhtin/Volóchinov defendem a concepção de linguagem como 

fenômeno social da interação verbal em contraposição ao subjetivismo idealista e ao 

objetivismo abstrato7. 

De acordo com Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006), o subjetivismo idealista 

centra-se no ato individual da fala. Assim, como o próprio nome sugere, o 

psicologismo individual é o fator primordial ao se conceber um ato de fala. 

Bakhtin/Volóchinov citam quatro “pilares” dessa orientação teórica.  

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção 
(“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. 
2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 
individual. 
3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 
artística.  
4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável 
(léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal 
como a lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos 
linguistas com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto para 
ser usado (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 74-75, grifos dos 
autores). 

 

 Depreende-se dessas características que o subjetivismo idealista centra o 

processo de produção de fala como um aspecto individual comparável à criatividade 

artística. Os estudiosos do Círculo criticam esta tendência justamente por não levar 

em conta aspectos coletivos de uso da fala. Essa tendência rejeita o aspecto social, 

interacionista, na concepção de enunciações, focando, exclusivamente, no indivíduo 

e na sua capacidade de criação, processo análogo ao processo de criação estética 

ou artística. Quando há uma posição teórica que afirma ser o processo de uso da 

linguagem um ato exclusivamente individual, a despeito do aspecto interativo, infere-

 
7 Estas orientações do pensamento filosófico serão relacionadas à prática da leitura no Capítulo II. 
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se, portanto, que quando um falante não consegue se expressar claramente num 

dado contexto, cai sobre si a não capacidade de criação de estruturas enunciativas 

que atinjam a contento objetivos de comunicação.  

Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006) expõem a crítica ao fato de o subjetivismo 

idealista centrar suas formulações acerca do uso da fala a partir de uma visão 

individualista, que não considera situações sociais e históricas de locutor e 

interlocutor: 

 

[…] O subjetivismo individualista, ao contrário, só leva em consideração a 
fala. Mas ele também considera o ato de fala como individual e é por isso 
que tenta explicá-lo a partir das condições da vida psíquica individual do 
sujeito falante. E esse é o seu próton pseudos. 
Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 
não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido 
estrito do termo; não pode ser explicado a partir das condições fisiológicas 
do sujeito falante. A enunciação é de natureza social (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 113, grifos dos autores). 

  

 Ao apresentarem críticas às características desta primeira tendência 

linguística, os autores reforçam o aspecto social do uso da língua como primordial 

para tentar estabelecer como objeto de estudo a língua. Ora, se se leva em 

consideração apenas o individualismo e aspectos psico-fisiológicos individuais, não 

há como se falar em um interacionismo nas enunciações discursivas, dialógicas.  

 Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006), citando Vossler – linguista alemão que 

viveu entre os séculos XIX e XX –, mencionam as críticas deste linguista a uma 

visão positivista da língua, que será defendida pela outra orientação teórica: o 

objetivismo abstrato. O positivismo é uma posição teórica que leva em conta apenas 

os comportamentos verbais diretamente observáveis pelas leis que os regem. 

 O objetivismo abstrato, ao contrário da tendência anterior, que dá destaque à 

individualidade, ao psiquismo individual, leva em conta um sistema imóvel, pronto e 

acabado, que é a estrutura da língua. Assim os autores descrevem seu 

funcionamento: 

Cada enunciação, cada ato de criação individual é único e não reiterável, 
mas em cada enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras 
enunciações no seio de um determinado grupo de locutores. São 
justamente estes traços idênticos, que são assim normativos para todas as 
enunciações – traços fonéticos, gramaticais e lexicais –, que garantem a 
unicidade de uma dada língua e sua compreensão por todos os locutores de 
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uma mesma comunidade (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 79 – 
grifos dos autores). 

 

 Observamos que os autores grifam o termo “idênticos” para tratar de um 

sistema de normas rígido, imutável, para produzir um efeito de unicidade à língua, 

sem abrir possibilidade para aspectos de caráter social e ideológico, por exemplo.  

Segundo essa tendência, todas as partes da estrutura da língua se complementam, 

e fazem da língua uma estrutura fixa, regida por suas normas, podendo ser, então, 

compreendida por qualquer falante, de qualquer região circunscrita àquela língua. O 

fator social, as variações regionais, bem como o aspecto individual do falante, nesta 

tendência, não existem. O “gosto linguístico”, naturalmente, também não tem espaço, 

uma vez que o sistema linguístico é algo arbitrário, não há justificativa natural, 

psicológica, ideológica ou artística. 

 Para Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006), ao contrário da perspectiva do 

subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato, que, aliás, mostram-se em campos 

exatamente opostos, a língua não pode ser considerada em seu funcionamento 

como um sistema rígido, que não leva em consideração elementos extralinguísticos, 

bem como não se pode conceber o funcionamento da língua apenas considerando 

aspectos individuais do ser humano. Para os estudiosos russos, a língua está em 

um eterno devir: a dialética, em um caminho de idas e voltas, e alterações de rumo, 

e mudanças de sentido, e várias vozes a participarem de um processo que se 

apresenta de forma interativa, levando-se em conta aspectos sociais, históricos, com 

seus vieses ideológicos. Esse é o pilar da teoria bakhtiniana.  

Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006, p. 127) consideram que “a verdadeira 

substância da língua [é constituída] pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações”, dito de outro modo, toda 

enunciação é determinada por fatores exteriores, ou seja, não é a atividade mental 

que determina aquilo que deve e pode ser dito, mas a exterioridade.  

 Dessa forma, o processo como se estrutura a enunciação tem um caráter 

dinâmico, mutável, pois se dá a partir da interação social entre interlocutores num 

dado contexto sócio-histórico-social, o que significa dizer que a interação é 

determinada por fatores extralinguísticos; as palavras empregadas pelos atores 

sociais mudam, conforme as posições social e ideológica que ocupam. Para os 
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autores, as relações sociais são envolvidas pela ideologia,  

 

[...] realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e, 
portanto, também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social 
de uma época e de um grupo social determinados 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 44). 

 

 Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006) observam a relevância da palavra como 

elemento constituinte da interação social, havendo necessariamente a participação 

de locutor e interlocutor.  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 
alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através 
da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 
relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim 
e os outros. […] A palavra é o território comum do leitor e do interlocutor 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 117). 

 

 Este é o caráter dialógico da linguagem. Conforme Bakhtin/Volóchinov ([1929] 

2006), toda palavra se dirige a alguém, a partir de um locutor, e tem os seus 

sentidos definidos pela interação. É importante salientar que no processo dialógico 

concebido pelos autores, há sempre uma ação responsiva que é natural do processo 

de uso da linguagem. Para os estudiosos, a estrutura socioideológica está 

necessariamente presente nas enunciações. Eles afirmam que todo processo de 

interação ocorre a despeito de haver um ou mais interlocutores, fisicamente ou não. 

Quando há um enunciado, seu criador presume a existência de um interlocutor, 

mesmo que não no momento da enunciação.  Além destes dois elementos, há a 

existência de outras “vozes” nesta relação dialógica, ou seja, elementos 

extralinguísticos ajudam a compor um dado contexto de interação verbal. 

Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006, p. 129) afirmam:  

 

Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação 
verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram 
pelos pontos de contato de uma determinada enunciação com o meio 
extraverbal e verbal (isto é, as outras enunciações). 
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 O dialogismo se dá pela interação entre os interlocutores e pela relação com 

outras vozes num enunciado, isto é, o processo dialógico considera que “todos os 

enunciados de que participamos vêm de outros enunciados e provocam respostas” 

(SILVA, 2013, p. 53). 

É importante destacar que não há pensamento divisor entre enunciado e 

enunciação: é o que se chama enunciado concreto; a parte material da língua, 

contextos da sua produção bem como os meios de circulação constituem o todo do 

enunciado. Dessa forma, por exemplo, levando em consideração a sala de aula, ao 

trabalhar um poema de Ferreira Gullar, poeta brasileiro, crítico do período da 

ditadura militar que teve início em 1964, o professor, num viés dialógico, levará em 

conta, juntamente com estudantes, o contexto histórico do país, o meio de circulação 

da poesia, as formas de pensar do poeta, presentes em entrevistas da época etc., 

para que se possa realizar a análise de suas poesias. A partir de tais elementos 

constitutivos deste enunciado é que se pode passar à fase de criação de sentidos do 

texto estudado. 

 Bakhtin/Volóchinov ([1929] 2006) discutem, também, no dialogismo, sobre o 

ato ético, ou seja, a atividade humana e os enunciados estão sempre conectados. 

Não há como desvincular uma palavra do seu contexto de uso, que é sempre 

ideológico, pois está relacionado a uma posição social, bem como a contextos 

histórico e social da vida do homem. Assim, o dialogismo bakhtiniano está ligado à 

ideia de interação verbal, já que não há enunciado concreto sem a participação dos 

interlocutores.  

 Angelo e Menegassi (2014) afirmam que o dialogismo possui múltiplas 

dimensões ligadas ao todo do enunciado e, com base nas obras que compõem o 

Círculo, apresentam uma sistematização dessas dimensões. Dessa forma, segundo 

os autores, a multiplicidade de dimensões constitutivas do dialogismo, podem ser 

assim sistematizadas: 

 

a) Todo enunciado constitui um diálogo com a própria situação extraverbal 
que o envolve.  [...] 

b) Todo enunciado se dirige para alguém. [...] 
c) Todo enunciado procede de alguém. [...] 
d) Todo enunciado orienta-se para o já-dito e, [...] 
e) Todo enunciado é produzido na expectativa de se obter contrapalavras 

[...] 
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f) Todo enunciado é essencialmente polifônico, [...] 

 

Nessa sistematização, os autores afirmam que todo enunciado envolve 

sujeitos (locutor e interlocutor) que formulam seus dizeres na relação com outros 

dizeres já ditos antes, conforme a situação comunicativa na qual se encontram, 

esperando obter contrapalavras, réplicas, respostas, manifestando diferentes vozes 

(anônima, comando, autoridade, submissão, conflito, silêncio etc.).  

 Outra noção da teoria bakhtiniana bastante cara para nossos estudos é a de 

gêneros do discurso e trazê-la para nossas reflexões é importante porque essa 

noção permeia as discussões em torno do ensino de Língua Portuguesa desde a 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

e Médio, no final de década de 1990, marcando a contribuição do pensamento 

bakhtiniano para o ensino, vinculado à concepção de língua como interação social. 

A noção de gênero discursivo popularizou-se a partir da publicação da obra 

póstuma de Bakhtin Estética da Criação Verbal ([1951-1953] 2003). Neste texto, o 

estudioso russo, salienta a dimensão dialógica e o caráter “multiforme” da linguagem, 

afirmando que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados” (BAKHTIN, 

[1951-1953] 2003, p. 261). Esses enunciados, de acordo com o autor, pelo modo 

como se organizam e funcionam em cada campo de comunicação, são 

denominados gêneros do discurso:  

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo de 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, 
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo de comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do discurso (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 261). 

  

Toda a comunicação, todo o uso de linguagem, toda a forma de interação 

verbal, de acordo com Bakhtin ([1951-1953] 2003), ocorre por meio de gêneros do 

discurso, tipos de enunciados organizados conforme a esfera de comunicação. Cada 
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enunciado é particular, como declara o autor, mas cada campo elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, ou seja, há enunciados próprios de cada 

campo, mas esses não são fixos e invariáveis, pois no uso individual, os elementos 

que compõem o gênero, sua construção composicional, podem ser remodelados por 

aquele que produz o enunciado. 

De acordo com Bakhtin ([1951-1953] 2003), os gêneros do discurso são 

extremamente heterogêneos e podem ser orais ou escritos. Para definir a natureza 

do enunciado, o autor divide os gêneros discursivos em primários e secundários, 

destacando que essa divisão “não se trata de uma diferença funcional” (BAKHTIN, 

[1951-1953] 2003, p. 263). Conforme o autor, os gêneros discursivos secundários 

emergem de condições mais complexas da comunicação discursiva e abrangem, 

predominantemente, os gêneros discursivos escritos, enquanto os gêneros primários, 

mais simples, se formam “nas condições da comunicação discursiva imediata” 

(BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 263). Os gêneros secundários, de acordo com o 

autor, incorporam e reelaboram os gêneros primários e, nessa integração, os 

gêneros primários se transformam. Assim, percebemos que Bakhtin ([1951-1953] 

2003) entende os gêneros primários e secundários como realidades 

interdependentes. 

Ao tratar da diferença entre os gêneros primário e secundário, Bakhtin ([1951-

1953] 2003) identifica-os como ideológicos e destaca a importância em se perceber 

a diferença entre esses dois tipos para compreender a natureza do enunciado e a 

relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia. Para o autor, “a língua passa a 

integrar a vida através de enunciados concretos (que se realizam); é igualmente 

através de enunciados concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, [1951-1953] 

2003, p. 265). Vê-se aí o caráter histórico, social e ideológico da língua/linguagem. 

Conforme Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 265), “todo enunciado – oral e escrito, 

primário e secundário e também em qualquer campo da comunicação discursiva – 

[...] pode ter estilo individual”. Porém, afirma o autor, há gêneros do discurso mais ou 

menos propícios ao estilo de linguagem individual. Ele menciona a literatura de 

ficção como um dos gêneros favoráveis à expressão da individualidade da 

linguagem e assevera que existem muitos outros gêneros do discurso que requerem 

formas padronizadas e, por isso, limitam a expressão da individualidade.  
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Para Bakhtin ([1951-1953] 2003) os estilos de linguagem estão estreitamente 

ligados aos gêneros do discurso e suas relações com as esferas da atividade 

humana e da comunicação. Em cada campo ou esfera da atividade humana e da 

comunicação existem gêneros que lhes são específicos, logo possuem 

determinados estilos. Assevera, ainda, que cada esfera da comunicação, com suas 

especificidades, gera determinados tipos de enunciado, determinados gêneros do 

discurso, com características estilísticas, temáticas e composicionais relativamente 

estáveis. 

A compreensão dos enunciados, dos gêneros orais e escritos, é de natureza 

“ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 271). 

Não há, dessa forma, compreensão sem atitude responsiva e, nesse jogo em que o 

ouvinte se torna falante e não meramente um receptáculo de informações, 

observamos o funcionamento do caráter dialógico da língua. Ademais, explica 

Bakhtin: 

 

Todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 
porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 
do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 
mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – 
com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-
se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do 
ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexa organizada de 
outros enunciados (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 272).  

 

Posto desse modo, não há funcionamento da língua que não seja dialógico, 

há sempre um diálogo com outros enunciados e com outros sujeitos na 

comunicação discursiva. É importante destacar que a “real unidade da comunicação 

discursiva” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 274) é o enunciado, pois, de acordo 

com Bakhtin, o discurso só existe na forma de enunciações de determinados sujeitos 

do discurso, não havendo outra forma de existência do discurso. O autor afirma que 

mesmo diferentes, as enunciações possuem características comuns e limites 

absolutamente precisos. 
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Os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação 
discursiva são definidos pela alternância dos falantes. Todo enunciado – da 
réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance ou 
tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 
absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu 
término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma 
compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma 
ação responsiva baseada nessa compreensão). O falante termina o seu 
enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão 
ativamente responsiva (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 275). 

 

O enunciado como unidade da comunicação discursiva, de acordo com 

Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 279-280), possui três peculiaridades: 1) alternância 

dos sujeitos do discurso; 2) conclusibilidade e 3) expressividade. A primeira 

peculiaridade, segundo o autor, é a “alternância dos sujeitos do discurso, que 

emoldura o enunciado e cria para ele a massa firme, rigorosamente delimitada dos 

outros enunciados a ele vinculados”. Estreitamente relacionada à primeira, a 

segunda peculiaridade é a que o autor denomina de conclusibilidade do enunciado. 

Essa noção refere-se ao aspecto interno da alternância dos sujeitos do discurso. De 

acordo com o autor, a alternância dos sujeitos pode ocorrer porque o falante 

“concluiu” o que objetivava dizer ou escrever nas condições comunicativas dadas. 

A conclusibilidade do enunciado assegura a responsividade, sendo 

determinada, de acordo com Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 281), por três elementos: 

“1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de 

discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento”. 

Quanto ao primeiro elemento, a exauribilidade do objeto e do sentido, Bakhtin, 

explica tratar-se do tema do enunciado e esse ganha plena ou relativa 

conclusibilidade dependendo das condições da comunicação. O segundo elemento, 

intimamente ligado ao primeiro, refere-se a intenções, ideias, vontades definidas 

pelo autor (falante), que determinam o todo do enunciado e seus limites. A 

conclusibilidade do enunciado é medida pela verbalização da ideia do falante. O 

terceiro elemento, ligado aos outros dois é sobre o qual o autor se debruça com 

mais detalhes: as formas típicas composicionais e do gênero do acabamento. 

Segundo Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 282), “a vontade discursiva do falante 

se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero de discurso”. Essa escolha, 

de acordo com o autor, é determinada por diferentes fatores como o campo da 

comunicação discursiva, o tema, a situação concreta da comunicação discursiva, os 
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participantes da comunicação, por exemplo. Depois, a intenção discursiva do falante 

é aplicada e adaptada ao gênero escolhido.  

Não existe fala, interação verbal, sem ser através de gêneros do discurso, 

“todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 282). Conforme Bakhtin, 

dispomos de um amplo repertório de gêneros e os empregamos em todas as 

situações comunicativas, desde as mais complexas até as mais simples, do 

cotidiano. Os gêneros moldam e organizam o discurso do falante, havendo uma 

grande diversidade deles. Essa diversidade, segundo o autor, deve-se ao fato de 

“que eles são diferentes em função da situação, da posição social e das relações 

sociais de reciprocidade entre os participantes da comunicação” (BAKHTIN, [1951-

1953] 2003, p. 284). Assim, segundo o autor, há gêneros de formas elevadas, 

“rigorosamente oficiais” e gêneros “de formas íntimas”. Mais ou menos formais, os 

gêneros, de acordo com Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 284), “incluem em sua 

estrutura uma determinada entoação expressiva” (mais caloroso, mais alegre, mais 

frio, mais respeitoso etc.). 

Segundo Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 289), a terceira peculiaridade do 

enunciado é o elemento expressivo, ou seja, a relação “subjetiva emocionalmente 

valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado”, é 

fundamental, pois leva à escolha dos recursos lexicais, gramaticais (estilo) e 

composicionais do enunciado. Segundo o autor, “o elemento expressivo tem 

significado vário e grau vário de força, mas ele existe em toda parte: um enunciado 

absolutamente neutro é impossível” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 289). O 

enunciado não é neutro porque a valoração do falante o constitui. Entendemos, 

assim, que todo enunciado é ideológico e, portanto, dissemina juízos de valor 

intrínsecos no falante, sujeitos do discurso. 

Esses pressupostos bakhtinianos fundamentam discussões que promovem 

ampliações sobre os conceitos trazidos pelo Círculo, como é o caso da leitura como 

réplica, que discutiremos na próxima seção. 
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1.2  A Leitura como réplica 

 

Ao tratar do enunciado como uma unidade real da comunicação discursiva, 

Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 274) explica que o discurso só pode existir “na forma 

de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso”, do que 

decorrem as múltiplas dimensões do dialogismo, como discutimos na seção anterior. 

Conforme o autor, “o discurso sempre está fundido em forma de enunciado 

pertencente a um determinado sujeito do discurso” (BAKHTIN ([1951-1953], 2003, p. 

274). Ainda de acordo com o autor, cada enunciação, como unidade da 

comunicação discursiva, possui limites definidos pela alternância dos sujeitos do 

discurso. Ao tratar do enunciado como uma unidade real de comunicação discursiva  

 

Todo enunciado – réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 
grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 
absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; 
depois do seu término os enunciados responsivos de outros (ou ao menos 
uma compreensão ativamente responsiva baseada nessa compreensão). O 
falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar 
à sua compreensão ativamente responsiva (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 
275). 

 

Essa alternância dos sujeitos no processo de comunicação discursiva é o que 

Bakhtin ([1951-1953] 2003) denomina de réplica. Segundo o autor, cada réplica 

“possui uma conclusibilidade específica ao exprimir certa posição do falante que 

suscita resposta, em relação a qual pode assumir uma posição responsiva” 

(BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 275).  

Por essa concepção de enunciado, entendido como um todo que se constitui 

dialogicamente, e que, portanto, suscita resposta, o texto (oral ou escrito), segundo 

Angelo e Menegassi (2014), resulta da relação entre os sujeitos da comunicação 

discursiva e a situação social na qual é produzido. A respeito desse aspecto 

dialógico do texto, Geraldi afirma:  

 

[o texto] 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 
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traçam outra história. Não são mãos amarradas – se o fossem, a leitura 
seria reconhecimento de sentidos e não produção de sentidos (GERALDI, 
1997, p. 166). 

 

Essa compreensão de texto determina a concepção de leitura entendida 

como dialógica, como réplica (ROJO, 2004; MENEGASSI, 2010b). 

Inscrita na concepção dialógica de linguagem, assumindo que a linguagem é 

construída na interação verbal entre interlocutores e manifestada a partir dos 

gêneros discursivos, Rojo (2004), ao definir a leitura, ou o ato de ler, apresenta a 

noção de “leitura réplica” em que a relação autor-texto-leitor amplia-se para a 

relação que se estabelece entre “discursos (textos) com outros discursos anteriores 

a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, 

gerando novos discursos/textos” (ROJO, 2004, p. 03). Dessa maneira, o diálogo 

entre essa tríade que representa o processo de leitura na concepção interacionista, 

integra outros diálogos, com outros textos, outros discursos e possibilita a produção 

de novos sentidos, pois, conforme a autora: 

 

[ler] é escapar da linearidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em 
relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 
social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias 
que constituem seus sentidos (ROJO, 2004, p. 01-02). 

 

 As capacidades de leitura, envolvidas na apreciação e réplica em relação ao 

texto, de acordo com Rojo (2004), e de suma importância para nosso trabalho, 

implicam: (1) a recuperação do contexto de produção do texto; (2) a definição de 

finalidades e metas da atividade de leitura; (3) a percepção de relações de 

intertextualidade (no nível temático); (4) a percepção de relações de 

interdiscursividade (no nível discursivo); (5) a percepção de outras linguagens; (6) a 

elaboração de apreciações estéticas e/ou afetivas; (7) a elaboração de apreciações 

relativas a valores éticos e/ou políticos.  

 A recuperação do contexto de produção, segundo o que aponta Rojo (2004), 

diz respeito às condições de produção do texto de modo geral e deve levar em conta 

o autor, sua posição social e ideológica sobre o tema discutido, a finalidade do texto, 

o veículo de circulação, que também é ideológico, o leitor previsto, enfim, trata-se de 
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uma primeira avaliação do texto por parte do leitor e essa leitura é primordial para 

que a compreensão do texto ultrapasse o conteúdo literal. “Sem isso, o leitor não 

dialoga com o texto, mas fica subordinado a ele” (ROJO, 2004, p. 06). 

 A definição de finalidades e metas da atividade de leitura é essencial para que 

o leitor mobilize seus conhecimentos e lance mão das estratégias que auxiliem no 

processo. Na escola, nas atividades com textos, essa capacidade precisa estar clara 

aos alunos para que, ao realizar as atividades de leitura, saibam quais os objetivos 

da tarefa solicitada. Segundo Rojo (2004, p. 06), “não há leitura, [...] que não seja 

orientada a uma finalidade da vida”. 

 Quanto à capacidade de percepção de relações de intertextualidade (no nível 

temático), deve-se levar em consideração a relação entre os textos, “outros textos 

que estão tramados a este texto, outros textos que poderão dele resultar como 

réplicas ou respostas” (ROJO, 2004, p. 06). O leitor deve ser capaz de perceber 

essas relações.  

 Tão importante quanto a percepção das relações de intertextualidade é a 

percepção de relações de interdiscursividade (no nível discursivo), pois além de 

perceber que um texto está relacionado a outro ou outros tantos textos, há nele 

relações discursivas ou, conforme as palavras de Rojo (2004, p. 06), 

interdiscursividade.  

 A percepção de outras linguagens diz respeito às diferentes linguagens que 

constituem o texto, não só a verbal, e às capacidades do leitor para ler e dar sentido 

a elas no texto. O texto multimodal ou multissemiótico, tão presente na atualidade e 

em grande circulação no espaço digital, exige a compreensão dessas outras 

linguagens articuladas à linguagem verbal.  

 A atividade de leitura demanda uma reação do leitor e, segundo Rojo (2004), 

é necessário desenvolver a capacidade de elaboração de apreciações estéticas e/ou 

afetivas e, relacionada a essa, está a capacidade de elaboração de apreciações 

relativas a valores éticos e/ou políticos, que “leva a uma réplica crítica a posições 

assumidas pelo autor no texto” (ROJO, 2004, p. 07). 

 Essas capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, 

segundo Rojo (2004), preparam os alunos para uma leitura cidadã e contribuem, 

portanto, para a formação do sujeito social. De acordo com a autora, a formação do 



38 
 

sujeito cidadão passa pelo ensino de leitura e esse ensino deve possibilitar ao aluno 

“[...] penetrar plasticamente, flexivelmente as palavras do autor, mesclar-nos a elas, 

fazendo de suas palavras nossas palavras, para adotá-las, contrariá-las, criticá-las, 

em permanente revisão e réplica” (ROJO, 2004, 07).  

 Corroborando com Rojo (2004), Menegassi (2010b) afirma que o conceito de 

réplica é fundamental para o desenvolvimento do leitor crítico e esse conceito, 

segundo o autor: 

 

[...] envolve o leitor combater as informações do texto lido com argumentos, 
contestando, refutando e explicando o que lê, isto é, o leitor posiciona-se 
como sujeito ativo e crítico diante do material trabalhado, permitindo a 
produção de sentidos próprios, que se manifestam através de palavras 
próprias. Réplica, neste sentido, não é vista apenas como contestação às 
ideias do autor do texto, mas sim como manifestação de ponto de vista 
sobre o que se discute no texto. (MENEGASSI, 2010b, p. 43). 

 

 Como se pode perceber, a leitura como réplica envolve a participação ativa do 

sujeito no processo leitor, para que ele construa os sentidos do texto e, ao mesmo 

tempo, construa-se “paulatinamente como um leitor mais autônomo, mais crítico, 

capaz de produzir palavras próprias” (ANGELO; MENEGASSI, 2014, p. 667).  

 Menegassi (2010b, p. 43), recorrendo aos postulados da Psicolinguística, 

afirma que a leitura como réplica é um processo e, como tal, desenvolve-se por meio 

de etapas que “coexistem e são concomitante e recursivamente utilizadas pelo leitor 

durante o processamento do texto”. Essas etapas compreendem a decodificação, a 

compreensão, a interpretação e a retenção, todas elas permeadas pela inferência, 

“que se apresenta como um processamento próprio, que se realiza em todas as 

fases” (MENEGASSI, 2010b, p. 44).  

 Na primeira etapa, o leitor decodifica “a natureza alfabética do código escrito 

e sua relação de sentido com o texto” (SANTOS; FUZA, 2020, p. 33). Essa etapa é 

primordial para que o leitor atinja a compreensão – segunda etapa do processo – por 

meio de inferências, ultrapassando a extração de conteúdos, de modo que 

estabeleça relações entre as informações do texto e seus conhecimentos prévios, 

referindo-se à leitura com “palavras próprias”, chegando à terceira etapa do 

processo: a interpretação, momento no qual “analisa, reflete e julga as informações 



39 
 

que lê” (MENEGASSI, 2010b, p. 50), dando origem a um novo texto, distinto do 

primeiro. “Nessa situação, o leitor vai além das linhas, para questionar o que foi lido 

e compreendido, debater visões e ideias de mundo a partir da interação com o autor, 

via texto, constituindo a noção de leitura réplica” (ANGELO; MENEGASSI, 2014, p. 

667).  A quarta e última etapa do processo é a retenção: 

 

[...] que se destina a armazenar as informações mais importantes na 
memória do leitor. O leitor pode guardar na memória os dados textuais, sem 
analisá-los ou julgá-los, como também pode reter as informações que 
resultam da análise e julgamento realizado a respeito do texto lido. É neste 
caso que o leitor altera seu ponto de vista sobre o tema e gera um novo 
dizer, visto que este já possui uma natureza criativa autônoma (ANGELO; 
MENEGASSI, 2014, p. 667). 

 

As concepções acerca do caráter social da linguagem, estudadas pelo Círculo 

de Bakhtin, bem como a forma como se concebe a leitura como réplica, num 

aspecto dialógico da linguagem – paralelos que foram traçados neste capítulo, até 

aqui, nos fazem perceber a importância do trabalho com a leitura inscrita no 

processo dialógico que permita ao estudante de fato interagir com o texto, buscar 

em si elementos de experiência e conhecimentos de mundo para relacionar com os 

conteúdos do que se lê de forma que, então, possa responder e se posicionar 

criticamente diante dos diversos gêneros textuais com os quais entra em contato 

diariamente.  

A grande questão que se coloca, porém, é: “de que modo avaliações em 

grande escala como a Prova Paraná abrangem as capacidades de leitura como 

réplica?” 
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CAPÍTULO II 

LEITURA E ENSINO  

 

 Toda e qualquer atividade pedagógica relacionada ao ensino de Língua 

Portuguesa é atravessada por uma teoria, por uma concepção de linguagem, que 

define os modos como os conteúdos serão abordados em sala de aula. Mesmo que 

de forma inconsciente, ao selecionar determinada atividade, o professor se inscreve 

numa concepção de linguagem e essa inscrição repercute nos resultados obtidos 

pelo aluno nas diferentes práticas que constituem o ensino de língua portuguesa 

(leitura, escrita, oralidade, análise linguística). Essa afirmação não é nova, mas não 

está superada e, por isso, merece destaque nas discussões sobre o ensino de 

língua. Dessa forma, o objetivo deste capítulo é refletir sobre as concepções de 

linguagem e leitura, discutidas nos trabalhos em Linguística Aplicada e presentes 

nos documentos oficiais que orientam o trabalho docente, pois esses documentos 

também embasam a Matriz de Referência sobre a qual a Prova Paraná elabora e 

avalia as questões propostas.  

 

2.1 Sobre as concepções de linguagem 

 

 Ao apresentar a concepção dialógica da linguagem, apontava-se para duas 

tendências linguístico-filosóficas tidas como relevantes pelo Círculo de Bakhtin: o 

subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. À medida que os autores russos 

estabelecem os parâmetros de uma nova visão acerca do fenômeno da linguagem, 

constata-se o desenvolvimento de uma terceira tendência: os estudos dialógicos, 

resultado da síntese dialética das tendências apresentadas e discutidas 

(VOLOCHINOV, [1929] 2017).  

 Trataremos, no decorrer do texto, não mais como “filosofias da linguagem”, 

mas como “concepções de linguagem”, de sentido semelhante; no entanto, esta 

última aproximada da realidade dos estudos no Brasil, especialmente no que diz 

respeito às questões que envolvem a Linguística Aplicada e as pesquisas 

relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa. As tendências apontadas, bem como 
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a desenvolvida pelo pensamento do Círculo de Bakhtin, ganham, também, outras 

nomeações. Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011) apontam Geraldi como responsável 

por renomear as filosofias/concepções, estabelecendo: 1) a concepção de 

linguagem como expressão do pensamento; 2) a concepção linguagem como 

instrumento de comunicação; e 3) a concepção de linguagem como forma de 

interação – correspondentes, respectivamente, ao subjetivismo individualista, ao 

objetivismo abstrato e ao dialogismo do Círculo de Bakhtin.  

 

2.1.1 Linguagem como expressão do pensamento 

 

A linguagem como expressão de pensamento é, de acordo com Perfeito 

(2005, p. 28), “um princípio sustentado pela tradição gramatical grega, passando 

pelos latinos, pela Idade Média e Moderna”, encontrando um ponto de discordância 

relevante apenas no final da década de 1960, com Ferdinand de Saussure. 

 Essa concepção preconiza que a linguagem é uma manifestação do 

pensamento interior dos homens e, portanto, tem como principal função traduzir o 

pensamento. Tal tendência é marcada por princípios racionais lógicos, ou seja, 

concebe-se que a organização da linguagem depende da organização do 

pensamento, por isso, “passa-se a exigir clareza e precisão dos falantes, pois as 

regras a serem seguidas são as normas do bem falar e do bem escrever” 

(PERFEITO, 2005, p. 29). 

 Conforme essa concepção é que o ensino de língua materna no Brasil foi 

alicerçado, com predomínio de um ensino gramatical pautado na norma, 

desconsiderando a heterogeneidade linguística e os contextos de uso, desvinculado 

das atividades de leitura e produção textual. É pertinente destacar que nessa 

orientação teórica a linguagem é reduzida à enunciação monológica. Conforme 

Angelo e Menegassi (2014, p. 663), “Bakhtin/Volochinov contestam a ideia de que o 

fenômeno linguístico consiste em um ato significativo de criação individual, livre das 

influências e do controle do contexto”. 

Para essa concepção Travaglia (1996, p. 21) afirma: 
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[...] as pessoas não se expressam por bem porque não pensam. A 
expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização 
apenas uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, que 
não é afetada pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a 
situação social em que a enunciação acontece. 

 

 A leitura, na concepção de linguagem como expressão de pensamento, tem o 

foco no autor (KOCH; ELIAS, 2011). A atividade de leitura é primordialmente uma 

decodificação de signos realizada pelo leitor para apreender os sentidos fixados pelo 

autor do texto, sem levar em consideração elementos extratextuais ou a interação 

leitor-texto-autor. Nas palavras de Koch e Elias (2011, p. 10),  

 

[...] a leitura, assim, é entendida como a atividade de captação das ideias do 
autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, 
a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos sociocognitivo-
interacionalmente. O foco da atenção é, pois, o autor e suas intenções, e o 
sentido está centrado no autor, bastando tão somente ao leitor captar essas 
intenções. 

 

Assim, conforme as autoras, as ideias devem ser “extraídas” do texto 

conforme a capacidade linguística do leitor. A leitura, nesta concepção, dá ao leitor 

um papel passivo, o de apenas traduzir o pensamento do autor do texto, ou seja, a 

leitura é tomada como uma atividade para a mera extração de sentidos, dissociada 

de alguma possibilidade de interlocução com outros elementos como a interpretação. 

 De acordo com Geraldi (2002, p. 41), ainda hoje, no sistema educacional, há 

a aplicação de tal concepção de linguagem quando, por exemplo, se diz que um 

estudante lê mal porque não sabe interpretar: “de que pessoas que não conseguem 

se expressar, não pensam”. O apego a regras gramaticais, ao “falar correto”, mesmo 

que não se possam gerar efeitos de sentido de forma interativa com o texto, são 

mais levados em conta. 

 Desde a Idade Média até o século XVIII, leitura, do ponto de vista da 

linguagem como expressão de pensamento, apresenta um caráter estrutural, tendo 

o leitor a tarefa de extrair do texto os sentidos propostos pelo autor. De acordo com 

Perfeito (2005, p. 31-32), “a leitura continuava, basicamente, ensinada-aprendida 

como um ato mecânico (a memorização e a combinação de leitura como extração 

e/ou fixação de sentidos, disseminada”. De fato, percebe-se hoje, ainda, livros 
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didáticos que primam pela naturalização dos sentidos de textos, sobretudo, literários. 

Diz-nos Mendonça: 

 

É importante destacar que determinados sentidos de textos (principalmente 
os sentidos de textos literários, que têm sua história de leituras mais 
conhecida) são naturalizados. A seleção desses sentidos é feita da 
perspectiva dos leitores privilegiados (diga-se, formadores de opinião: 
critérios literários, autores de livros didáticos, etc.), que se utilizam também 
da escola e do professor – este, um leitor suposto não iniciante – para 
produzir monoleitura autorizada. O que é a significação natural, nesse 
sentido, não passa de um estado passageiro que se pretende eterno. 
(MENDONÇA, 2001, p. 15) 

 

 Notamos, portanto, que esta primeira concepção persiste, mesmo que 

entrelaçada às concepções que trataremos a seguir. Em um mundo no qual o 

acesso e a velocidade da informação tornam-se o aspecto mais relevante, o contato 

efetivo com textos literários de uma forma mais interativa parece ceder lugar à 

naturalização da assimilação acrítica de conteúdo, sobretudo numa realidade na 

qual a estrutura escolar parece não ser facilitadora num processo educacional mais 

dinâmico – turmas lotadas, docentes mal capacitados, pouco estimulados. 

 

2.1.2 Linguagem como instrumento de comunicação 

 

 Os estudos de Ferdinand de Saussure, linguista suíço, trazem, no início do 

século XX, uma nova visão a respeito da concepção de linguagem. Ao eleger como 

objeto de estudo a língua – em detrimento da fala –, o linguista concebe a língua 

como um sistema de signos de caráter convencional, internalizados na mente do 

falante. Saussure debruça-se sobre o funcionamento interno da língua, sem adentrar 

o texto e desconsiderando o sujeito e o meio social. A essa orientação teórica, que 

reduz a linguagem a um sistema abstrato de formas, Bakhtin/Volóchinov ([1929] 

2006] denominaram objetivismo abstrato e, assim como na concepção anterior, a 

linguagem não é percebida “na sua totalidade, na sua relação com as atuações 

humanas e com a vida” (ANGELO; MENEGASSI, 2014, p. 663). 

 Esta concepção de linguagem como instrumento de comunicação leva em 

conta a língua como estrutura com um código fechado, no qual está tudo que se 
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quer transmitir.  A comunicação se dá do emissor para o receptor, sem levar em 

conta contextos de produção ou aspectos outros do processo de comunicação. A 

capacidade de decifrar o código linguístico é o que se leva em conta para ocorrer 

êxito na compreensão do que é dito. De acordo com Perfeito (2005, p. 33), “a língua 

é vista a-historicamente, como um código, capaz de transmitir uma mensagem de 

um emissor a um receptor, isolada de sua utilização”. Em função disso que Saussure 

faz a dicotomia língua/fala, vendo a estrutura da língua como um código fechado. Tal 

concepção, portanto, não leva em consideração as condições de produção, o 

contexto social ou histórico, mas apenas o funcionamento interno (estrutural) da 

língua.  A relevância está na estrutura da língua. 

 Assim como a concepção de linguagem anterior, também nesta a leitura se 

detém à extração de sentidos de um texto, através da decodificação do sistema da 

língua. Porém, diferentemente daquela, aqui a leitura é uma atividade que exige do 

leitor o foco no texto (KOCH; ELIAS, 2011), lançando mão de estratégias que se 

iniciam pelas partes para se chegar ao todo. Nesta concepção, portanto, já que 

aspectos sociais não são levados em conta, basta o falante ter pleno domínio das 

regras da língua para decodificar os sentidos considerando o cotexto, ou seja, a 

atividade de leitura é uma atividade de reconhecimento do sentido das palavras e da 

estrutura do texto. Para Koch e Elias (2011, p. 10), nesta concepção: 

 

[...] a leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua 
linearidade, uma vez que “tudo está dito no dito”. Se, na concepção anterior, 
ao leitor cabia o reconhecimento das intenções do autor, nesta concepção, 
cabe-lhe o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto. 
Em ambas, porém, o leitor é caracterizado por realizar uma atividade de 
reconhecimento, de reprodução. 

 

 Em termos de tal concepção aplicada ao ensino, nota-se que durante a 

ditadura militar, nos anos 1970, documentos oficiais passaram a adotar a expressão 

Comunicação e Expressão, para se referirem ao ensino de língua portuguesa do 

Ensino Fundamental. Em função dessa mudança, Oliveira e Wilson (2009, p. 237) 

afirmam: 

 

[…] os livros didáticos passaram a incluir, ao lado da descrição fonético-
fonológica e morfossintática da língua portuguesa, dos exercícios de leitura, 
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de interpretação e de redação, um detalhamento dos elementos envolvidos 
na situação comunicativa – emissor, receptor, código, mensagem, canal e 
contexto. 

 

 Para os autores, apesar de a língua ser concebida a partir de uma 

funcionalidade – a comunicação –, considerando as funções da linguagem, essa 

inovação acabou sendo tratada fora dos contextos reais de interação. Segundo eles, 

a concepção de língua e código elaborada por Jakobson foi reduzida a uma 

estrutura, não superando a concepção formalista da língua. 

  

2.1.3 A concepção de linguagem como interação verbal 

 

 Ao analisar concepções de linguagem anteriores à que enfatiza a interlocução 

durante seu uso, Geraldi (1997, p. 08-09) analisa: 

 

[…] para tudo o que se tem a dizer há uma expressão adequada, pronta e 
disponível: com ela vamos representando o mundo e as ações que nele 
praticamos. Quando nos faltam palavras, é nosso desconhecimento destas 
o responsável pelos torneios expressivos para dizer o que queremos dizer. 
A não compreensão de nosso interlocutor não é vista como uma negociação 
de sentidos das expressões que utilizamos, mas como pobreza de recursos 
expressivos do próprio interlocutor ou de sua contraface, o interlocutor. 

 

 Para o autor, apenas a correção gramatical, a despeito de se levar em 

consideração diferentes estatutos e contextos de produção e interpretação, não se 

mostra suficiente para uma aplicação efetiva e eficiente da linguagem. Ora, a 

observação crítica acima foi escrita há 30 anos e, ainda hoje deparamo-nos com 

práticas como as das duas concepções descritas. Não se trata de dizer que de 

forma alguma podem ser aplicadas, mas, sim, de que, talvez, possam – e devam – 

ser aplicadas de forma correlata com a concepção sobre a qual trataremos nesta 

seção: a concepção de linguagem como processo de interação verbal. 

 Nessa concepção, a interação verbal, de acordo com Geraldi (1997), é o lugar 

da produção da linguagem e dos sujeitos e, conforme o autor, assumir essa 

concepção é admitir que a língua não é um produto pronto e acabado, mas que “o 

próprio processo interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói” 
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(GERALDI, 1997, p. 06), que os sujeitos, seres sociais, “se constituem como tais à 

medida que interagem com os outros” (GERALDI, 1997, p. 06) e que as interações 

se dão sempre num contexto social e histórico, que determina o dizer, tornando 

possíveis os acontecimentos interlocutivos singulares. 

 Segundo Geraldi (1997), essa concepção de linguagem obriga a 

consideração de três eixos que constituem a interação verbal: a historicidade da 

linguagem, o sujeito e suas atividades linguísticas e o contexto social. Pela noção de 

historicidade da linguagem, assume-se que a linguagem se constitui marcada pela 

história num fazer contínuo. Isso significa dizer que no processo de construção de 

textos/discursos operamos com recursos/dizeres dinâmicos e sempre em processo, 

dialogando com o que já foi dito antes, significado em outro momento, por outros 

sujeitos e (re)significados em nossos discursos. Assim, segundo o autor: 

 

A historicidade da linguagem afasta, ao mesmo tempo, dois mitos: aquele 
da univocidade absoluta, identificável com o sonho da transparência, e 
aquele da indeterminação absoluta em que não seria possível atribuir 
qualquer significação a uma expressão fora de seu contexto. Entre os dois 
extremos está o trabalho dos sujeitos como atividade constitutiva (GERALDI, 
1997, p. 15).  

 

 O sujeito, de acordo com Geraldi (1997), não é autônomo nem assujeitado, 

mas um agente que realiza ações com e sobre a linguagem, assim, “no 

agenciamento de sistemas de referências pode-se dizer que há uma ação da 

linguagem” (GERALDI, 1997, p. 16). Tais ações são permitidas pela linguagem pela 

reflexividade que a caracteriza, “isto é, o poder de remeter a si mesma” (GERALDI, 

1997, p. 16). 

 Essa característica revela que pela linguagem o sujeito representa o real, 

produzindo sentidos, e representa a própria linguagem. Com isso, o autor afirma que 

o domínio da língua não está nas regras e normas, ou num conjunto de elementos 

que instruem a produção de textos/discursos, mas na prática linguística, na 

interação, que demanda esta reflexividade, 

 

[...] pois compreender a fala do outro e fazer-se compreender pelo outro tem 
a forma de diálogo: quando compreendemos o outro, fazemos corresponder 
à sua palavra uma série de palavras nossas; quando nos fazemos 
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compreender pelos outros, sabemos que às nossas palavras eles fazem 
corresponder uma série de palavras suas (GERALDI, 1997, p. 17). 

 

 O terceiro eixo, constitutivo dessa concepção de linguagem, de acordo com 

Geraldi (1997), é o contexto das interações verbais que determina o que e como 

dizer e para quem pode ser dito, pois, segundo o autor, há mecanismos de controle 

sobre o dizer e sobre o sujeito que regulam o discurso. “Os usos da linguagem, em 

diferentes instâncias e por diferentes grupos sociais, revelam diferentes graus de 

funcionamento dos mecanismos de controle” (GERALDI, 1997, p. 72). 

Percebemos, então, que nessa concepção, a língua, mais do que um sistema 

de regras e normas, mais do que um instrumento para comunicar algo a alguém, é 

parte do social, possibilidade de interação, produção de sentidos entre interlocutores. 

Fundamentado em Bakhtin, Geraldi (1997) afirma que as ações linguísticas do 

sujeito se realizam de forma dialógica, entre sujeitos, num processo de 

compreensão ativa e responsiva em que a “presença da fala do outro deflagra uma 

espécie de ‘inevitabilidade de busca de sentido’” (GERALDI, 1997, p. 19), conforme 

o contexto de interação verbal. 

A atividade de leitura é parte da interação verbal e “implica a participação 

cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções 

pretendidas pelo autor” (ANTUNES, 2003, p. 66). Nessa perspectiva o sentido do 

texto não é dado a priori, mas é construído na interação que se estabelece entre 

autor-texto-leitor, considerando-se o contexto interativo, o sujeito, a historicidade da 

linguagem, suas marcas e os modos como o texto se organiza/estrutura, as 

características do gênero ao qual pertence. Assim, a leitura é concebida como uma 

atividade interativa. 

Segundo Bakhtin e Volóchinov ([1929] 2006), retomando o exposto no 

capítulo anterior, interagimos por meio da linguagem, que se mostra através de 

enunciados. Os enunciados são produzidos de acordo com a finalidade e o campo 

discursivo no qual estão inseridos. Esses enunciados são relativamente estáveis 

elaborados em cada campo de utilização da língua. Eles são denominados por 

Bakhtin ([1951-1953] 2003) de gêneros do discurso, e é através deles que nos 

comunicamos. Assim, quando falamos em finalidade – projeto de dizer do texto; 

intuito discursivo -, podemos dizer que falamos sobre gêneros do discurso e sobre a 
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função social do gênero.  

Quando o leitor se depara com um gênero discursivo, no seu dia a dia, na 

internet, na rua, ou em uma prova escolar, busca compreender esse intuito 

discursivo – ou intenção discursiva –, que é a vontade, o desejo de dizer do 

enunciador (autor do texto). Ao considerarmos que “toda compreensão da fala viva, 

do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é 

prenhe de resposta” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 271), o objetivo da leitura é 

que determina em que medida se dará o retorno do leitor e sua compreensão em 

relação à leitura.  

Desenvolver o trabalho com a leitura em sala de aula pela perspectiva 

dialógica implica, de acordo com Antunes (2003), promover: 

 

Uma leitura de textos autênticos – [...] em que há claramente uma função 
comunicativa, um objetivo interativo qualquer.  
Uma leitura interativa – Qualquer texto precisa ser lido como sendo o lugar 
de um encontro: entre quem escreveu e quem lê (cf. Lajolo, 1986).  
Uma leitura em duas vias – Nenhuma leitura está desvinculada das 
condições em que o texto foi escrito.  
Uma leitura motivada – [...]. O professor faria bem, então, em ajudar o aluno 
a construir uma representação positiva da leitura e dos poderes que ela 
confere ao cidadão. 
Uma leitura do todo – Na leitura, a primazia interpretativa deve ser dada à 
dimensão global do texto, do texto como um todo. 
Uma leitura crítica – O ideal é que o aluno consiga perceber que nenhum 
texto é neutro. 
Uma leitura da reconstrução do texto – [...] depois do entendimento global 
do texto, deve chegar à sua desmontagem, descobrindo qual o plano de 
organização das ideias selecionado [...]. 
Uma leitura diversificada – [...] no sentido de que os textos propostos sejam 
de gêneros diferentes [...]  
Uma leitura também por “pura curtição” – Que seja estimulado (com 
muitíssima frequência) o exercício da leitura gratuita.  
Uma leitura apoiada no texto – [...] conceder atenção às palavras e a seus 
efeitos de sentido [...] e a certos recursos de textualização [...]. 
Uma leitura não só das palavras expressas no texto – [...] realizando 
inferências ou interpretando os elementos não explicitados no texto; e vai, 
assim, compreendendo-o.  
Uma leitura nunca desvinculada do sentido. (ANTUNES, 2003, p. 79-85). 

 

 Essas orientações de Antunes (2003) nos remetem às discussões tecidas no 

capítulo anterior, acerca da leitura como réplica. Os cuidados com a leitura do texto 

apontados pela autora podem e devem ser trabalhados de acordo com o que propõe 

Rojo (2004) e Menegassi (2010b). 
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Ao considerarmos a Prova Paraná, nosso corpus de estudo, o estudante, no 

momento da prova, ao se deparar, então, com um gênero discursivo dado em uma 

questão, compreende o desejo de vontade do enunciador e dá um retorno ao que 

lhe foi apresentado, levando em consideração suas leituras anteriores, 

conhecimento prévio sobre o assunto e gênero, para que possa se posicionar em 

um aspecto interativo e ideológico com o texto. 

  

2.2 Sobre a leitura nos documentos norteadores do ensino de Língua 
Portuguesa 
 

 Embora o processo de ensino-aprendizagem não seja o foco dos estudos do 

Círculo de Bakhtin, "suas ideias têm impulsionado as discussões teóricas e os 

desenvolvimentos pedagógicos na área de ensino de línguas a partir de meados da 

década de 1980" (RODRIGUES, 2005, p. 153). Por isso, é pertinente refletirmos 

sobre a noção de leitura em alguns dos documentos oficiais que orientam a 

organização do currículo de ensino de língua materna no Brasil e no Estado do 

Paraná – Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2000; 2002), 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná DCE (PARANÁ, 2008), Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018), pois as avaliações em larga escala 

como a Prova Paraná pautam-se nos direcionamentos dos documentos oficiais, 

assim como, também, são esses documentos que embasam a elaboração de 

matrizes de referência em nível nacional. É válido destacar que, no caso da Prova 

Paraná, a matriz de referência é pautada nos PCN (2000) e PCN+ (2002). 

 

2.2.1 A leitura nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
(Ensino Médio)  
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados no contexto de 

reformas educacionais na década de 1990, iniciado com a Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, em Jomtien na Tailândia, convocada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial. Dessa Conferência, resultou a 
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Declaração Mundial sobre a Educação para Todos8 um plano de ação para suprir as 

necessidades básicas de aprendizagem e para a universalização do acesso à 

educação fundamental.  

 A partir deste documento foi reformulada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB n. 

9.394/19969) que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e, em 

consonância com a LDB, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), publicou, em 

1997, os PCN de 1ª a 4ª séries, em 1998 de 5ª a 8ª séries e, em 2000 de ensino 

médio, acrescido do PCN+, em 2002. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000) têm como 

finalidade: 

 

[...] delimitar a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, dentro da 
proposta para o Ensino Médio, cuja diretriz está registrada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96, e no Parecer do 
Conselho Nacional da Educação/Câmara de Educação Básica n. 15/98. As 
diretrizes têm como referência a perspectiva de criar uma escola média com 
identidade, que atenda às expectativas de formação escolar dos alunos 
para o mundo contemporâneo (BRASIL, 2000, p. 02) 

  

Guiada pela concepção de linguagem como interação verbal, a área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, descreve os conhecimentos a serem 

desenvolvidos em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação 

Física, Arte e Informática. O documento expõe as seguintes competências: 

 

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 
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 recepção. 
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas 
por diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização; usufruir do 
patrimônio nacional e internacional, com suas diferentes visões de mundo; e 
construir categorias de diferenciação, apreciação e criação. 

 
8  Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-
conferencia-de-jomtien-1990 Acesso em: 20 nov. 2020. 
9  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf Acesso em: 20 nov. 

2020. 
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Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação em situações intersubjetivas, que exijam graus de 
distanciamento e reflexo sobre os contextos e estatutos de interlocutores; e 
saber colocar-se como protagonista no processo de produção/recepção. 
Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integradora da organização de mundo e da própria 
identidade. 
Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 
suporte e aos problemas que se propõem a solucionar. 
Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na 
sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social. 
Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida (BRASIL, 2000, p. 
06-13).  

 

Percebemos, pelas competências expostas, a relação com o social, com o 

outro (“organização cognitiva da realidade”, “Confrontar opiniões e pontos de vista 

sobre as diferentes linguagens”, “manifestações da linguagem utilizadas por 

diferentes grupos sociais”), com a historicidade da linguagem (“recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos”) e com o contexto de 

interação verbal para o exercício da cidadania, considerando as tecnologias 

(“ princípios das tecnologias da comunicação e da informação”, “Aplicar as 

tecnologias da comunicação e da informação na escola”). 

No que se refere aos conhecimentos da Língua Portuguesa, o documento 

situa a língua “no emaranhado das relações humanas, nas quais o aluno está 

presente e mergulhado. [...] Sendo ela dialógica por princípio, não há como separá-

la de sua própria natureza, mesmo em situação escolar” (BRASIL, 2000, p. 17). 

Assume, portanto, a concepção interacionista da linguagem. 

 

A interação é o que faz com a linguagem seja comunicativa. Esse princípio 
anula qualquer pressuposto que tentar referendar o estudo de uma língua 
isolada do ato interlocutivo. Semelhante distorção é responsável pelas 
dificuldades dos alunos em compreender estaticamente a gramática da 
língua que falam no cotidiano (BRASIL, 2000, p. 18). 

 

O documento orienta que o trabalho com a língua deve enfatizar o aspecto 

dialógico, e afirma que o ensino da língua deve se dar de forma que o estudante 

compreenda que a base da linguagem é comunicativa. Portanto, o estudo não deve 
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ser descontextualizado; o ensino da gramática não se dá de forma isolada dos 

contextos sociais de uso da língua. 

Quanto às competências a serem desenvolvidas pelos estudantes no estudo 

da Língua Portuguesa, o documento explicita: 

 
Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e 
condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas 
manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. 
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 
textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de 
acordo com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e propagação de ideias e escolhas). 
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da 
linguagem verbal. 
Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integradora da organização do mundo e da própria 
identidade (BRASIL, 2000, p. 20-22) 

 

Observamos a valorização da língua e a defesa de seu aprendizado para o 

exercício social (“a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas 

manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.”). Embora o 

documento não mencione o termo leitura, é perceptível na descrição das 

competências, que essa prática pressupõe relações dialógicas entre sujeitos e texto, 

porém ficam pressupostas, faltando maior aprofundamento teórico, especificação de 

conceitos e o funcionamento da teoria dialógica adotada.  

No documento de 2002, elaborado como complemento do publicado em 2000, 

percebemos mudanças, tanto na apresentação visual (layout) quanto no 

aprofundamento do texto exposto: 

 

As competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) permitem inferir que o ensino de 
Língua Portuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial crítico, 
sua percepção das múltiplas possibilidades de expressão linguística, sua 
capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos representativos de 
nossa cultura. Para além da memorização mecânica de regras gramaticais 
ou das características de determinado movimento literário, o aluno deve ter 
meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam 
ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que se 
depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho (BRASIL, 
2002, p. 55). 
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 O conceito-chave da área Língua Portuguesa, de acordo com os PCN+ 

(BRASIL, 2002), é linguagens (verbal, não-verbal e digital) e a partir dele são 

apresentados os conceitos referentes aos usos da língua. É importante destacar que, 

de acordo com o documento, o ensino da língua materna se constitui por um tripé 

formado pela aquisição e desenvolvimento das competências interativa, textual e 

gramatical, centralizados no texto: 

 

O ensino e aprendizagem de uma língua não podem abrir mão dos textos 
pois estes, ao revelarem usos da língua e levarem a reflexões, contribuem 
para a criação de competências e habilidades específicas. (BRASIL, 2002, p. 
55). 

 

O desenvolvimento das competências que compõem o tripé, conforme o 

documento, pressupõe um processo de “realimentação” constante: 

 

A leitura de textos literários, opinativos, publicitários, entre outros, 
pressupõe a mobilização de conhecimentos linguísticos de que o aluno 
dispõe; 
A produção de textos orais e escritos no interior de um projeto de trabalho 
requer também o exercício da competência interativa, uma vez 
estabelecidos grupos de trabalhos que devem apresentar produtos finais de 
seu processo de aprendizagem (BRASIL, 2002, p. 59). 

 

Os PCN+ preconizam, como se pode notar, um sistema de ensino de Língua 

Portuguesa que leve em consideração aspectos dialógicos da linguagem, de forma 

que haja interação entre texto-contexto-estudante, através do uso de conhecimentos 

prévios, experiências de vida, ideologias, relações interdiscursivas, entre outros, do 

estudante. A prática da linguagem em sala de aula, neste aspecto dialógico, permite 

que o estudante tenha uma formação ativa, fugindo do aspecto de mera 

memorização de conteúdos. 

 

2.2.2 A leitura na Base Nacional Comum Curricular  

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é caracterizada como um 

conjunto de orientações que determina e torna comum as competências, as 
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habilidades e as aprendizagens essenciais que os alunos de todo o território 

nacional, de escolas públicas e privadas, devem desenvolver durante cada etapa da 

educação básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Promulgada em 14 de dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino Médio visa à 

formação de jovens: 

 

[…] como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às 
escolas de ensino médio proporcionar experiência e processos que lhes 
garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o 
enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, 
econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. 
O mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para investigação e 
intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, 
ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e 
resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem 
nos contextos atuais – abrindo-se criativamente para o novo (BRASIL, 2018, 
p. 463). 

 

 A BNCC demonstra, portanto, preocupação quanto à formação de um sujeito 

crítico, autônomo, capaz de leituras das diversas realidades sociais, históricas, 

políticas que se lhes apresenta. Nesse sentido, a BNCC apresenta-se centralizada 

em quatro áreas do conhecimento: Linguagem e suas tecnologias, Matemática e 

suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas. Conforme o documento, a área de Linguagem e suas Tecnologias, 

na qual se insere a disciplina Língua Portuguesa, tem seu foco: 

 

[...] na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas 
de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos 
das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na 
apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e 
culturais; e no uso criativo das diversas mídias (BRASIL, 2018, p. 471). 
 

 Adentrando a organização do documento e na sua proposta para a área de 

Linguagem e suas Tecnologias, é importante destacar que a BNCC apresenta sete 

competências específicas relativas à leitura, conforme segue: 

 

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 
culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos 
na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação 
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social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, 
o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo. 
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que 
permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a 
pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em 
princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos 
Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. 
Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 
com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de 
vista, que respeitam o outro e promovam os Direitos Humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, 
regional e global. 
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, 
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de 
expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no 
enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. 
Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas 
práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de 
expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de 
respeito à diversidade. 
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar 
seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 
(re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo 
protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas. 
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, 
e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, 
informação e vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 483-489). 

 

 No desenvolvimento de todas essas competências, a questão da leitura é 

primordial, pois toda compreensão requer do aluno a prática de leitura(s) que o 

rodeia(m), nos mais diversos contextos e espaços sociais, leituras estas que se 

apresentam nas mais diferentes linguagens, suportes, finalidades, diferentes 

marcações ideológicas, instrucionais, de apreciação estética, enfim, que estão, o 

tempo todo, confrontando o estudante, e que não devem ficar num nível superficial 

de assimilação. 

 No que tange à disciplina de Língua Portuguesa, que integra a área de 

Linguagem e suas Tecnologias, o documento instrui que o ensino da língua 

portuguesa deve aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos já 

desenvolvidos nas etapas anteriores: 
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[...] intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e 
produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências 
estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, 
ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de 
conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de 
participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos 
estudos (BRASIL, 2018, p. 498). 
 

É evidente a preocupação com os espaços digitais e com o uso das 

tecnologias e os modos como essas inovações exigem conhecimentos que 

possibilitem compreender os diferentes usos da linguagem nas práticas 

contemporâneas. 

É válido destacar que os eixos de integração propostos para o ensino médio, 

conforme o documento, são as práticas de linguagem – leitura, produção de textos, 

oralidade (escuta e produção oral) e análise linguística/semiótica, e devem receber 

ênfase nas habilidades relativas “à análise, síntese, compreensão dos efeitos de 

sentido e apreciação e réplica (posicionar-se de maneira responsável em relação a 

temas e efeitos de sentido dos textos)” (BRASIL, 2018, p. 501).  

A BNCC assume uma posição, em relação às práticas de linguagem, atrelada 

a uma visão dialógica, que supera a mera decodificação e prevê uma atitude crítica 

responsiva do estudante frente às situações comunicativas às quais é exposto.  

 

As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros 
e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também 
novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de 
interagir (BRASIL, 2018, p. 68). 
[...] 
ênfase nas habilidades relativas à análise, síntese, compreensão dos 
efeitos de sentido e apreciação e réplica (posicionar-se de maneira 
responsável em relação a temas e efeitos de sentido dos textos; fazer 
apreciações éticas, estéticas e políticas de textos e produções artísticas e 
culturais etc.) (BRASIL, 2018, p. 501). 

 

Remete-se, assim, àquilo que Rojo apresenta, como noção de leitura, vista 

como “um ato de se colocar em relação a um discurso (texto) com outros discursos 

anteriores a ele, emaranhados neles e posteriores a ele, como possibilidades 

infinitas de réplica, gerando novos discursos/textos” (ROJO, 2004, p. 03). 
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2.2.3 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica e Referencial Curricular do 
Paraná 

 

No âmbito do Estado do Paraná, os documentos norteadores do ensino 

passaram por um processo de produção a partir de 2003, ano em que, segundo 

Souza (2010, p. 31), “inicia-se um movimento intenso movido por propostas de 

retomada da responsabilidade pela educação pública como dever intransferível do 

Estado e a reconstrução da identidade educacional paranaense”. Nesse contexto de 

reconstrução, segundo a autora, a SEED iniciou um processo de redefinição das 

políticas públicas para a educação paranaense: 

 

[...] sistematizado no Plano Estadual de Educação – PEE (PARANÁ, 2005), 
que estabeleceu orientações para todos os níveis e modalidades de ensino: 
Educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio); 
Ensino Superior; Educação do Campo; Educação Indígena; Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial. Para cada uma dessas modalidades 
de ensino a SEED propôs a construção de Diretrizes Curriculares (DCE) 
para nortear o trabalho nas escolas (SOUZA, 2010, p. 31, grifos nossos). 

 

O processo de elaboração das DCE, segundo Souza (2010, p. 31), iniciou-se 

em 2004, envolvendo todos os professores da rede pública estadual que 

participaram coletivamente da construção das Diretrizes Curriculares Estaduais 

“para as diversas disciplinas e modalidades da educação”. No caso da disciplina de 

Língua Portuguesa, de acordo com a autora, o lançamento oficial das DCE – Língua 

Portuguesa, foi precedido pelas seguintes versões: 

 

DCE-LP/2005-EF – Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa 
para o Ensino Fundamental; 
DCE-LP/2005-EM – Orientações Curriculares de Língua Portuguesa – Texto 
Preliminar; 
DCE-LP/2006 – Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa; 
DCE-LP/2008 – Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa 
(SOUZA, 2010, p. 31). 

 
 
A versão oficial das Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua 

Portuguesa, publicada em 2008 fundamenta-se nos pressupostos do Círculo de 

Bakhtin, e assume uma concepção de linguagem “que não se fecha ‘na sua 

condição de sistema de formas [...], mas abre-se para sua condição de atividade e 
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acontecimento social, portanto estratificadas pelos valores ideológicos’” (PARANÁ, 

2008, p. 49). A linguagem é vista como interação social e embasada nos conceitos 

bakhtinianos, assim, a partir desse posicionamento, que o ensino de língua materna 

deve considerar os aspectos sociais e históricos nos quais o sujeito está inserido, 

bem como o “contexto de produção do enunciado, uma vez que os seus significados 

são sociais e historicamente construídos” (PARANÁ, 2008, p. 49). 

 A leitura, nas DCE, é concebida: 

 

[...] como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve demandas sociais, 
históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinado 
momento. Ao ler, o indivíduo busca suas experiências, os seus 
conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as 
várias vozes que o constituem. 
A leitura se efetiva no ato da recepção, configurando o caráter individual que 
ela possui, “[…] depende de fatores linguísticos e não-linguísticos: o texto é 
uma potencialidade significativa, mas necessita da mobilização do universo 
de conhecimento do outro – o leitor – para ser atualizado” (PERFEITO, 2005, 
p. 54-55). Esse processo implica uma resposta do leitor ao que lê, é 
dialógico, acontece num tempo e num espaço. No ato de leitura, um texto 
leva a outro e orienta para uma política de singularização do leitor que, 
convocado pelo texto, participa da elaboração dos significados, 
confrontando-o com o próprio saber, com a sua experiência de vida. 
[…] 
Praticar a leitura em diferentes contextos requer que se compreendam as 
esferas discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como 
se reconheçam as intenções e os interlocutores do discurso. 
É nessa dimensão dialógica, discursiva que a leitura deve ser experienciada, 
desde a alfabetização. O reconhecimento das vozes sociais e das 
ideologias presentes no discurso, tomadas nas teorizações de Bakhtin, 
ajudam na construção de sentido de um texto e na compreensão das 
relações de poder a ele inerentes (PARANÁ, 2008, p. 56-57). 

 

 Conforme a citação acima, o documento é explícito em sua posição teórica 

acerca da concepção de leitura, assumindo que esta é um ato dialógico que se 

efetiva no ato da recepção, num processo que implica uma resposta, remetendo 

assim, à leitura como réplica. O dialogismo, notadamente, então, embasa os 

documentos oficiais do Paraná em relação à concepção de leitura(s) de diferentes 

gêneros, com textos verbais e não verbais em diferentes contextos e momentos 

históricos.  

 A concepção de leitura assumida pelas DCE evidencia a relevância de 

reflexões sobre posicionamento e formação de um cidadão que construa o exercício 

do questionamento sobre diferentes situações, a partir da leitura de diferentes 
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gêneros discursivos. 

 Ao tratarmos dos documentos norteadores do ensino paranaense, devemos 

destacar o mais recente: Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e 

Orientações, publicado em 2018: 

 

[que] apresenta a contextualização legal para a implantação da BNCC, um 
breve histórico da educação paranaense, os princípios orientadores que 
devem balizar a elaboração dos currículos escolares e a definição dos 
direitos e objetivos de aprendizagem, por etapas e anos de escolaridade, 
segundo suas especificidades (PARANÁ, 2018, p. 11). 

 

 Esse documento deriva da lei no 13.415/201710, aprovada durante o governo 

de Michel Temer, que alterou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem 

como estabeleceu mudanças na estrutura do ensino. Para atender a essas 

alterações é que foi elaborada a BNCC, que estabelece um currículo comum 

obrigatório para todas as redes escolares. O referencial curricular de cada unidade 

federativa do país foi elaborado a partir da criação de grupos de trabalho 

coordenados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) de forma integrada com 

o CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e UNDIME (União dos 

Dirigentes Municipais de Educação). Tal trabalho teve início, no Paraná, em 2018, 

descentralizando os materiais digitais disponíveis com os Núcleos Regionais de 

Educação, que funcionaram como interlocutores para com as secretarias municipais 

de educação, momento no qual houve, por parte desses participantes, uma leitura 

crítica dos materiais disponibilizados. 

 A BNCC, a partir deste trabalho inicial, preconizou que a elaboração do 

referencial curricular feita por cada unidade federativa possibilita que cada região 

possa levar em conta suas especificidades educacionais, culturais, dando um 

caráter personalista ao documento. 

 A versão preliminar do Referencial Curricular do Paraná foi concluída em 

junho de 2018 e disponibilizada para um período de consulta pública que durou 30 

dias. No segundo semestre de 2018, durante a semana pedagógica, docentes da 

rede estadual de ensino participaram da leitura e contribuições ao documento, da 
 

10Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em 
15 fev.2021. 
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mesma forma como ocorreu com os sistemas municipais e privados de ensino. 

 Esta etapa de elaboração do referencial curricular para escolas públicas e 

privadas do Paraná abarcou, até este momento, o Ensino Fundamental Anos Iniciais 

e Finais. Quanto ao Ensino Médio, o processo de construção coletiva e consulta 

pública ainda se encontra, durante a produção desta dissertação, em aberto. 

 Para complementar o Referencial Curricular do Paraná, a SEED lançou, em 

2019, uma versão preliminar do Currículo da Rede Estadual Paranaense – o CREP, 

que recebeu contribuições e ajustes, durante consulta pública e, em 2020, tornou-se 

“o documento curricular orientador da construção da Proposta Pedagógica Curricular 

(PPC) e principalmente na elaboração dos Planos de Trabalho Docente (PTD) e 

planos de aula da rede estadual. Da mesma forma que o Referencial Curricular, o 

CREP abrange turmas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais. É pertinente 

salientar que o CREP não é um documento obrigatório para as escolas municipais e 

privadas do estado; poderão, porém, utilizá-lo em sua integralidade, caso 

demonstrem interesse. 

O documento trata de uma lista de conteúdos “que expressam os 

conhecimentos que cada estudante deve adquirir para cumprir sua trajetória escolar 

corretamente, atingindo os objetivos de aprendizagem do Referencial”, de acordo 

com Raph Gomes Alves, diretor de Educação da SEED11. 

 Quanto à concepção de leitura, ambos os documentos se fundamentam numa 

visão dialógica: “ao assumir a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, 

reforça-se a ideia de que o processo de apropriação da linguagem só é 

compreendido a partir das interações sociais mediadas por práticas discursivas” 

(PARANÁ, 2018, p. 529). 

 As considerações tecidas até aqui sobre os documentos norteadores do 

ensino impactam diretamente nos modos como são elaboradas as provas 

institucionais como é o caso da Prova Paraná, bem como nos modos como são 

organizadas a Matriz de Referência e seus descritores.  

 

 
11 Secretaria lança o Currículo da Rede Estadual Paranaense. Disponível em 
http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-lanca-o-Curriculo-da-Rede-Estadual-Paranaense. 
Acesso em: 16 fev. 2021. 
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Entendendo que toda pesquisa científica é desenvolvida a partir de 

determinadas posições teóricas e dos modos como o pesquisador trata seu objeto 

de estudo, o objetivo deste capítulo é apresentar os caminhos percorridos para a 

realização da análise que propomos em nosso corpus de estudo: a Prova Paraná, 

trazendo reflexões sobre a prova, fundamentais para a análise.  

 

3.1. Pesquisa qualitativo-exploratória 

 

 Conforme explicitamos na introdução desta dissertação, a metodologia que 

nos orienta é de abordagem qualitativa com finalidade exploratória. De acordo com 

Lüdke e Andre (1986), a partir das ideias de Bogdan e Biklen (1982) 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] a pesquisa 
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada (LÜDKE; ANDRE, 1986, 
p. 11). 

  

 No caso da presente investigação, este pesquisador tem tido contato com a 

Prova Paraná, corpus desse estudo, desde o início da sua aplicação, em 2019, bem 

como as etapas que seguiram – correções das provas, verificação de gabaritos, 

estudos em grupos sobre os descritores constantes da matriz referencial, retomadas 

e correções das provas realizadas junto aos estudantes dos 3os anos do Ensino 

Médio na instituição aplicada.  

 Quanto às finalidades, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois 

segundo Gil (2008, p. 27),  

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
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pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. 

 

 Definimos a finalidade da pesquisa como exploratória, conforme já 

sinalizamos na introdução, porque nosso corpus de estudo tem um histórico 

bastante recente e, portanto, ainda não explorado cientificamente. Por isso, com a 

finalidade exploratória, esse estudo poderá servir de base para novas investigações 

em torno da Prova Paraná. 

 Quanto aos meios de investigação, a pesquisa bibliográfica foi fundamental 

para que fizéssemos os levantamentos iniciais sobre as provas diagnósticas em 

larga escala e sobre investigações cujo foco estivesse centrado em matrizes de 

referência e, ainda, sobre a leitura e, especificamente, sobre a visão dialógica de 

leitura. Esse levantamento é o que denominamos estado da arte, e que passaremos 

a apresentar na próxima seção. 

 

3.2  O estado da arte 

 

 O primeiro movimento em direção ao estudo de avaliações diagnósticas como 

a Prova Paraná, foi montar um arquivo com pesquisas científicas (artigos, 

dissertações, teses) que tratassem dessa temática. Para isso, fizemos um 

levantamento a partir do Portal de Periódicos da Capes, Scielo, Google Scholar, 

utilizando como palavras-chave avaliações diagnósticas. Com este levantamento, 

pudemos observar que as avaliações diagnósticas aplicadas aos estudantes têm 

despertado o interesse de pesquisadores de várias instituições brasileiras, embora, 

ainda, num número bastante reduzido, o que justifica a importância deste trabalho. 

Desse levantamento, destacamos os trabalhos mais relevantes, produzidos a partir 

de 2010, e que vêm ao encontro de nossa proposta, no quadro abaixo: 
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Quadro 1: Pesquisas que enfocam avaliações diagnósticas institucionais 
Autor Modalidade 

(Artigo/Dis
sertação/ 

Tese) 

Título Breve descrição  

Angela Francine 
Fuza 

Dissertação O conceito de leitura na 
prova Brasil 
(2010) 

Inscrita na perspectiva sócio-
histórica de ensino-
aprendizagem, através da 
concepção interacionista de 
linguagem, o objetivo da autora 
foi compreender como o conceito 
de leitura e suas características 
subsidiam a Prova Brasil. 

Carla Netto; Isabela 
Mascarenhas 
Antoniutti de Sousa; 
Flavia da Silva Castro 

Artigo Prova Brasil: o que este 
instrumento nacional de 
avaliação vem provar? 
(2010) 

O objetivo dos autores neste 
artigo foi verificar e analisar a 
visão dos professores do 5º ano 
(4ª série) do Ensino 
Fundamental de escolas públicas 
acerca da validade da aplicação 
da “Prova Brasil”, como 
instrumento avaliador da 
qualidade em Educação. Para 
isso os autores aplicaram 
entrevistas semi-estruturadas.  

Ana Paula de Matos 
de Oliveira 

Dissertação A Prova Brasil como 
política de regulação da 
rede pública do Distrito 
Federal 
(2011) 

A autora investigou em que 
medida os resultados da Prova 
Brasil, divulgados em 2007, 
subsidiaram a Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito 
Federal no processo de 
regulação da rede de ensino, 
visando à melhoria da qualidade 
dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Maria Aparecida 
Garcia Lopes-Rossi e 
Orlando de Paula 

Artigo As habilidades de leitura 
avaliadas pelo Pisa e 
pela Prova Brasil: 
reflexões para subsidiar 
o trabalho do professor 
de Língua Portuguesa 
(2012) 

O objetivo dos autores é apontar 
as principais características da 
avaliação de leitura do Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes – PISA – e compará-
las às da Prova Brasil. Os 
resultados da pesquisa 
revelaram que muitas das 
habilidades de leitura focadas 
pelo PISA são semelhantes às 
cobradas pela Prova Brasil. 

Luciane Szatkoski Dissertação A Prova Brasil no 
cotidiano escolar 
(2014) 

O objetivo da pesquisa foi 
investigar a inserção da Prova 
Brasil no cotidiano de uma 
escola de ensino fundamental I, 
para verificar as influências da 
prova no currículo escolar e as 
percepções dos professores 
acerca das avaliações externas. 

Leliane Fossaluza 
Bassiga 

Dissertação Prova Brasil: A leitura 
em contexto de 
avaliação – Análises e 
propostas. 
(2015) 

Pautada na concepção 
interacional de leitura em seus 
aspectos cognitivos, a 
dissertação apresentada pela 
autora tem como objetivo os 
descritores das questões 
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apresentadas pelo Caderno PDE 
(BRASIL, 2011), como modelo 
para a Prova Brasil  Ensino 
Fundamental, com relação ao 
tratamento dado à leitura. 

Raquel Amaral Lima Dissertação Um olhar discursivo-
dialógico sobre a matriz 
de referência de Língua 
Portuguesa do SAEB e 
da PROVA BRASIL 
(2015) 

Fundamentada teoricamente na 
Análise de Discurso 
pecheuxtiana em relação com a 
noção de dialogismo do Círculo 
de Bakhtin, a autora toma como 
corpus de estudo cinco Matrizes 
de Referência de Língua 
Portuguesa de 1995, 1997, 1999, 
2001 e 2011 e, ainda, oito 
questões da Prova Brasil 
divulgadas no site do Inep e os 
analisa com o objetivo de 
compreender os discursos sobre 
a leitura presentes nessas 
materialidades.  

Elizena Durvalina de 
Souza Cortez 

Dissertação Repercussões da 
avaliação externa na 
escola: a Prova Brasil 
na percepção dos 
professores 
(2016) 

Com o objetivo de discutir as 
possibilidades de protagonismo 
do professor frente às Avaliações 
Externas como caminho possível 
para mudanças qualitativas no 
processo de avaliação e as 
consequências de tais 
avaliações nas relações diárias 
da prática docente e sua 
influência na vida do educando e 
do professor.  

Luiz Síveres; José 
Roberto de Souza 
Santos 

Artigo Avaliação institucional 
na educação básica: os 
desafios da 
implementação  
(2018) 

Os autores analisam os fatores 
relacionados com a 
implementação de avaliações 
institucionais em redes de ensino 
e em escolas, tomando como 
corpus de estudo artigos que 
discutem resultados de 
pesquisas acerca da 
implementação desse tipo de 
avaliação na educação básica 
publicados em periódicos 
nacionais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

A dissertação de Angela Francine Fuza, defendida em 2010, pelo Programa 

de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá intitulada O 

conceito de leitura da Prova Brasil, apresenta a análise dos descritores da Prova 

Brasil, e se restringe ao Tópico referente aos Procedimentos de leitura; discute 

possibilidades de abordagem de leitura em práticas de sala de aula, tendo como 

parâmetro o conceito estabelecido nos documentos que embasam a Prova Brasil. 

Fuza (2010) constata que os trabalhos efetuados na elaboração da avaliação 
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institucional Prova Brasil apresentam um caráter interacionista da linguagem, tanto 

em suas concepções de elaboração como nas questões estudadas nos comandos 

de leitura e nas matrizes de referência, a buscar a análise de produção e efeitos de 

sentido pelos estudantes. Esse estudo aponta para um grave problema no ensino de 

leitura: se a avaliação institucional se pauta nos documentos norteadores para o 

ensino de língua portuguesa e adota a perspectiva de leitura interacionista que, 

teoricamente deve ser adotada pelos professores no ensino de língua e, 

consequentemente, no ensino de leitura, por que os resultados revelam níveis tão 

baixos? Talvez, porque falta à escola como um todo, a preparação para implementar 

esse tipo de avaliação. 

No artigo “Prova Brasil: o que este instrumento nacional de avaliação vem 

provar?” Carla Netto; Isabela Mascarenhas Antoniutti de Sousa e Flavia da Silva 

Castro analisam as visões de docentes de educação básica acerca da aplicação da 

Prova Brasil, como instrumento avaliador de qualidade da educação. O termo 

isomorfismo é identificado, neste artigo, como um conceito de padronização adotado 

na elaboração e aplicação da Prova Brasil, sempre que se quer analisar rendimentos 

de provas institucionais como esta.  Foram realizadas entrevistas a partir das quais 

se elaboraram questionamentos aos docentes de séries do ensino fundamental.  

De acordo com as pesquisadoras, não foi possível identificar, nas respostas 

da pesquisa, uma clareza na função da Prova Brasil, de uma busca da qualidade na 

educação. Surgiram respostas no sentido de ver a prova apenas como uma 

ferramenta de controle ou propaganda de governos perante a população. Em 

relação aos conteúdos cobrados nas provas, houve respostas antagônicas, tanto no 

sentido de aprovação como no sentido de que conteúdos não fazem parte da 

realidade social dos alunos da escola. Os autores concluem que os docentes, de 

uma forma geral, não possuem clareza acerca dos aspectos de finalidade da 

aplicação da Prova Brasil. Foi citada, também, por docentes entrevistados, a 

necessidade de outras formas de avaliação institucional, além da referida prova, que 

levem em conta as diversidades de realidade social. Parece-nos claro, a respeito 

das conclusões desse estudo, que há a necessidade de um processo 

descentralizado e democrático na elaboração de uma prova institucional, que leve 

em conta, de forma mais íntima, a participação de docentes e pedagogos, desde a 

gênese de tal ferramenta institucional, para que haja, de fato, uma percepção de que 
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se faz parte de um processo, e não um mero aplicador de prova, de uma forma 

estanque e isolada de um contexto mais amplo. Embasadas teoricamente em 

gêneros discursivos, viés teórico estudado por Mikhail Bakhtin, as conclusões do 

estudo dão conta de que, apesar das semelhanças entre PISA e Prova Brasil, nas 

etapas da leitura – desde a simples decodificação a inferências mais complexas – a 

Prova Brasil apresenta problemas conceituais, no que se refere a uma cobrança 

crítica a estudantes sobre os textos aplicados, não havendo um aprofundamento que 

abranja todo o processo de leitura. 

Maria Aparecida Garcia Lopes-Rossi e Orlando de Paula, aprofundam o 

estudo sobre a avaliação internacional PISA, traçando um quadro comparativo entre 

esta avaliação internacional e a Prova Brasil, atendo-se mais especificamente à 

primeira. Os autores destacam a grande repercussão quanto aos resultados 

negativos do PISA, no aspecto leitura. Lopes-Rossi e Paula citam a estrutura de 

aplicação da prova internacional, e observam que, além do aspecto específico das 

disciplinas – Português, Matemática e Ciências – há, também, o aspecto social 

observado: estudantes respondem a questionário social. Apesar de os gêneros 

discursivos não serem conceitualmente citados na avaliação, nota-se que a 

competência de leitura é exigida em diversas esferas sociais. 

Leliane Fossaluza Bassiga estudou os descritores do Caderno do Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) a serem utilizados na Prova Brasil, no 

aspecto de leitura, especificamente.  O trabalho se pautou em conceitos de leitura 

de diferentes linhas teóricas: de um viés psicolinguístico, a partir dos trabalhos de 

Leffa (1996) e Menegassi (1995); de um viés cognitivista de Kleiman (2013) e Solé 

(1998); e de um viés mais social e dialógico, de Geraldi (1997). A autora aborda as 

fases do processo e estratégias de leitura e alerta para o fato de que para se formar 

um leitor proficiente, há que se ter objetivos quando se lê algo e, a partir desses 

objetivos, utilizar procedimentos (estratégias) que permitam, em um processo de 

interação com o texto, construir os sentidos possíveis. O corpus de análise 

constituiu-se dos 15 descritores que compõem a Matriz de Referência de Língua 

Portuguesa da Prova Brasil. A análise tornou possível verificar que a “maioria dos 

enunciados das questões ou as alternativas apresentadas como respostas não 

estavam de acordo com o previsto pelo descritor correspondente à questão” 



67 
 

(BASSIGA, 2015, p. 103). De acordo com Bassiga, essa constatação revela que as 

questões apresentadas não são alinhadas com os descritores.  

Raquel Amaral Lima analisou, em algumas edições da Prova Brasil, conceitos 

sobre leitura, com base no Círculo de Bakhtin – com as noções de dialogismo e 

sentido; entrelaçada à Análise de Discurso de Pêcheux, com os conceitos de 

discurso, sujeito, efeitos de sentido e formação discursiva.  Quanto ao conceito de 

dialogismo, a autora o aborda lembrando que, quando há um diálogo, há, 

necessariamente, a participação de várias consciências linguísticas, considerando 

não apenas o aspecto linguístico, mas aspectos de fora, extralinguísticos, que 

interferem na geração de concordância, discordância, e diferentes sentidos do que 

se diz. As análises, a partir de descritores da Prova Brasil, indicam uma visão, sobre 

conceito de discurso, atravessada por aspectos históricos, ideológicos e sociais. Nas 

questões analisadas, com base nos seus descritores, que mostraram um 

direcionamento ao enfoque no autor, a autora notou um embasamento no 

formalismo russo. Quando se tratou de questões com enfoque no leitor, observou a 

intenção de dar ao leitor (aluno) a tarefa de gerar sentido, respeitando as diferentes 

posições de sujeitos. A análise de questões sob o viés do dialogismo mostrou a 

exigência de o estudante fazer o entendimento de atravessamentos ideológicos, 

bem como dos contextos de produção dos textos a que foram expostos. 

De acordo com Síveres e Santos (2018, p. 232), no artigo Avaliação 

institucional na educação básica: os desafios da implementação, “há um número 

bastante reduzido de trabalhos que abordam a avaliação institucional na educação 

básica publicados no Brasil (22 trabalhos)”. Essa constatação justifica o presente 

trabalho, no sentido de elaboração de mais subsídios científicos a respeito de uma 

prova institucional criada tão recentemente, para que seus parâmetros possam 

ajudar a balizar mais estudos que procurem perceber/analisar como as concepções 

teóricas são (e se são) aplicadas, se os estudantes estão, de fato, tendo uma 

percepção de como aspectos relacionados à concepção de leitura e seus efeitos de 

sentido se aplicam no dia a dia de todas as pessoas. 

O embasamento teórico dado (ou não) aos docentes da rede básica de 

ensino, bem como a clareza nos objetivos da implementação, são mencionados, por 

Síveres e Santos (2018), como fatores de implementação de grande relevância para 
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melhor compreensão e aproveitamento das avaliações diagnósticas. Ainda, de 

acordo com os autores, o envolvimento da comunidade escolar, em uma proposta 

mais descentralizada e horizontal de estudos e tomada de decisões nas provas 

institucionais, o uso mais ostensivo das instâncias colegiadas bem como 

capacitação de docentes e um maior cuidado com a estrutura escolar são elementos 

merecedores de atenção para a implementação da avaliação institucional com vistas 

a alcançar resultados positivos. Concordamos com os autores, quando afirmam que 

a implementação das avaliações diagnósticas institucionais deve vir acompanhada 

de mudanças em toda a estrutura escolar, pois para que se reconheça o impacto 

desse tipo de investigação no ensino e para a melhoria do ensino, todo o quadro que 

constitui o espaço escolar, deve estar ciente de suas responsabilidades. 

Esses estudos dão uma noção da importância de estudar provas institucionais. 

Em vários casos, as matrizes referenciais, juntamente com descritores, apontam, ora 

congruência, ora caminhos diferentes entre si. A concepção de leitura mostra-se, 

nestes estudos, um aspecto de grande relevância, ainda mais estando o Brasil com 

desempenho bastante aquém do mínimo aceitável, e parece não estar alcançando 

grandes avanços.  

 

3.3 Sobre o objeto e corpus 

 

 O objeto de estudo dessa dissertação, como já sinalizamos anteriormente, é a 

leitura, e nossa inscrição teórica, também já destacada nos capítulos anteriores, é a 

perspectiva dialógica da linguagem, conforme os pressupostos bakhtinianos. O 

corpus no qual analisamos este objeto é a Prova Paraná, edições 1 e 2 de 2019. 

A Prova Paraná é um tipo de avaliação externa que tem como objetivo 

monitorar os níveis de aprendizado dos estudantes da rede pública estadual do 

Paraná. De acordo com Alavarse, Bravo e Machado (2013, p. 17): 

 

As experiências iniciais de avaliações externas, até mesmo fora do Brasil, 
foram justificadas como necessárias para se poder monitorar o 
funcionamento de redes de ensino e fornecer aos seus gestores subsídios 
para a formulação de políticas educacionais com focos mais bem definidos 
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em termos dos resultados que, por sua vez, decorreriam das aprendizagens 
dos alunos. 

 

Ainda de acordo com os autores, são características das avaliações externas 

a definição de uma matriz de avaliação e o emprego de provas padronizadas para a 

rede de ensino que facilitam a obtenção de resultados mais objetivos: 

 

[…] a definição de uma matriz de avaliação – na qual são especificados os 
objetos de avaliação – e o emprego de provas padronizadas – condição 
para que se sejam obtidos resultados mais objetivos e efetuadas 
comparações entre redes e escolas, tanto transversal quanto 
longitudinalmente.  
As avaliações externas aprofundaram a discussão de procedimentos 
estatísticos e educométricos, ressaltando a importância da construção de 
matrizes de avaliação, a padronização de provas e a interpretação 
pedagógica de resultados (ALAVARSE; BRAVO; MACHADO, 2013, p. 17-18)  
 

Assim como outras avaliações externas, institucionais em larga escala, a 

Prova Paraná utiliza uma matriz de referência que descreve as habilidades básicas, 

consideradas essenciais para o desenvolvimento cognitivo do aluno ao longo da 

escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada 

disciplina e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Na 

próxima seção apresentamos alguns aspectos da Matriz de Referência da Prova 

Paraná, aplicada aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio. 

 

3.3.1 Matriz de Referência da Prova Paraná 

 

 Uma Matriz de Referência, segundo Costa-Hübes (2014, p. 08), é “um 

referencial curricular no qual consta o que será avaliado em cada disciplina e ano de 

ensino, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos”. Ainda de 

acordo com a autora, ao analisar a Matriz de Língua Portuguesa da Prova 

Brasil/SAEB (2005), estruturalmente esse documento norteador divide-se em duas 

dimensões; “[...] uma denominada Objeto de Conhecimento, em que são listados os 

seis tópicos; e outra denominada Competência, com descritores que indicam 

habilidades a serem avaliadas em cada tópico” (COSTA-HÜBES, 2014, p. 09).  
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 Conforme Fuza e Menegassi (2008, p. 2780), “cada descritor é uma 

associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas 

pelos alunos que traduzem certas competências e habilidades”. Dessa forma, 

segundo os autores, os descritores, “especificam o que cada habilidade implica e 

são utilizados como base para a construção dos itens de testes das diferentes 

disciplinas” (FUZA; MENEGASSI, 2008, p. 2780). 

 A primeira edição da Prova Paraná, aplicada em 13 de março de 2019 para 

mais de 900 mil alunos das redes públicas estadual e municipal do Estado12, foi 

anunciada em fevereiro por meio de ofício circular: 

 

Figura 1: Imagem do Ofício Circular emitido pela SEED sobre a Prova Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Documento disponível em: http://www.provaparana.pr.gov.br/Pagina/Orientacoes-Enviadas 

Acesso em: 28 nov. 2020 

 
12  Conforme informação disponível em: 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=105065&tit=Prova-Parana-avalia-
conhecimento-de-quase-1-milhao-
alunos#:~:text=Iniciativa%20lan%C3%A7ada%20pela%20atual%20gest%C3%A3o,estaduais%20de
%20ensino%20em%202019. Acesso em: 30 nov. 2020. 
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 O discurso para a implementação da Prova assenta-se na melhoria da 

aprendizagem em que a avaliação é significada como ferramenta para ações que 

visam aos avanços no ensino de Língua Portuguesa e Matemática.  

 No sítio13 que mantém arquivados documentos, informações e as provas já 

aplicadas, não encontramos a Matriz de Referência que orientou a primeira edição 

da prova e, por isso, pressupomos, num primeiro momento, que a Matriz adotada 

pela Prova Paraná seria a mesma criada pelo Sistema de Avaliação da Educação do 

Paraná (SAEP) que é um sistema de avaliação próprio do Estado do Paraná, criado 

em 2012: 

 

[que] tem como objetivo disponibilizar informações relevantes quanto ao 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes, descrevendo os conhecimentos 
desenvolvidos em Língua Portuguesa e Matemática, além de se deter nos 
fatores associados a esse desempenho, com resultados e análises 
produzidos desde o nível do estudante até o do Estado14. 

 

 A partir desse sistema são aplicadas, anualmente, as avaliações de Língua 

Portuguesa e Matemática para os alunos do 9º ano e 3º anos do Ensino Médio. 

 

No Paraná temos as diretrizes curriculares orientadoras da Educação 
Básica para a Rede Estadual de Ensino, em que são consideradas as 
características regionais e locais da sociedade paranaense. Desta forma, no 
Paraná visa-se o(sic) desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem em seu sistema educacional com qualidade, atendendo às 
particularidades de seus alunos. Pensando nisso, foi criada uma Matriz de 
Referência específica para a realização da avaliação em larga escala do 
Saep (PARANÁ, 2012, p. 14). 

 

 Por esse motivo, mesmo não tendo disponibilizada a Matriz de Referência da 

1ª edição/2019 da Prova Paraná, supomos que a Matriz do SAEP teria orientado 

essa nova avaliação no interior desse mesmo sistema, conforme o objeto de 

conhecimento (tópicos) e suas competências (descritores).  

 
 

13Disponível em: http://www.provaparana.pr.gov.br/ Acesso em: 28 nov. 2020. 
14 Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/index.html  Acesso em: 
28 nov. 2020. 
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Quadro 2: Matriz de Referência de Língua Portuguesa – 3º ano do Ensino 
Médio (SAEP) 
 I. Procedimentos de leitura 
D01  Localizar informações explícitas em um texto. 
D02 Realizar inferência do sentido de uma palavra ou de uma expressão em um texto. 
D03 Realizar inferência de uma informação implícita em um texto 
D04 Identificar o tema de um texto 
D05 Distinguir um fato de uma opinião 
 II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto 
D06 Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 
D07 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 III. Relações entre textos 
D08 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema. 
D09 Reconhecer posicionamento em um ou mais textos que tratam de mesmo tema. 
 IV. Coerência e Coesão no processo do texto 
D10 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para sua continuidade. 
D11 Identificar a tese de um texto. 
D12 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 
D13 Identificar a informação principal de um texto. 
D14 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 
D15 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas pelo uso de 

elementos linguísticos. 
D22 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
 V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 
D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
D17 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outros recursos 

gráficos. 
D18 Reconhecer o efeito se sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 
D19 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos. 
 VI. Variação Linguística 
D20 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
 VII. Estética Literária 
D21 Identificar elementos que conferem literariedade a um determinado texto. 

Fonte: SAEP15 
  

Essa Matriz apresenta 7 tópicos e 22 descritores, de forma que o número dos 

descritores é apresentado em ordem crescente. O descritor 22 altera essa 

organização, pois aparece entre os descritores 15 e 16. Com exceção do tópico VII e 

do descritor 22, que não constam da matriz referencial da Prova Brasil (SAEB), os 

demais reescrevem essa matriz (Prova Brasil), conforme podemos observar no 

Quadro 4. É interessante observar que, na Matriz do SAEP (Quadro 3), como já 

mencionamos acima, os descritores são apresentados em ordem numérica 

 
15  Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_3em/internas/matriz.
html Acesso em: 29 nov. 2020. 
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crescente, enquanto na Matriz do SAEB (Quadro 4), o número dos descritores 

parece fora de ordem numérica. Isso ocorre, segundo Fuza (2010)16 , porque a 

organização da Matriz leva em conta a progressão de habilidades em cada tópico, 

partindo de uma habilidade mais elementar, para atingir a leitura crítica. A autora faz 

esta constatação, reorganizando a Matriz, de acordo com o número dos descritores, 

o que permite mostrar tal progressão. 

 
Quadro 3: Matriz de Referência de Língua Portuguesa – Prova Brasil – 3º ano 
do Ensino Médio (SAEB) 
 

I. Procedimentos de leitura  
D1  Localizar informações explícitas em um texto.  
D3  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  
D4  Inferir uma informação implícita em um texto.  
D6  Identificar o tema de um texto.  
D14  Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto  
D5  Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). 
D12  Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

III. Relação entre textos  

D20  
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 
do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será́ 
recebido.  

D21  Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 
mesmo tema.  

IV. Coerência e coesão no processamento do texto  

D2  Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto.  

D7  Identificar a tese de um texto.  
D8  Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.  
D9  Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.  
D10  Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  
D11  Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

D15  Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc.  

V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido  
D16  Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  
D17  Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  

D18  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 
expressão.  

D19  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

 
16 O estudo de Fuza sobre a organização dos tópicos e descritores da Matriz de Referência podem 
ser conferidos em sua dissertação de Mestrado, defendida em 2010, sob orientação de Renilson José 
Menegassi, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. p. 67-
70. Disponível em http://www.ple.uem.br/defesas/pdf/affuza.pdf. Acesso em: 19 fev. 2021. 
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morfossintáticos.  

VI. Variação linguística  
D13  Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.  

Fonte: (BRASIL, 2020, p. 8-10) 
 
  

Como um de nossos objetivos é analisar as questões da Prova Paraná, 

consultamos a prova comentada17  e, para nossa surpresa, constatamos que os 

descritores identificados não correspondem à Matriz do SAEP, tampouco do SAEB. 

As redações de alguns dos descritores são semelhantes a ambas as matrizes, mas 

o número deles não; outros não foram encontrados em nenhuma. Vejamos dois 

exemplos (Quadro 5 e Quadro 6): 

 

Figura 2: Exemplo (I) extraído da 1ª edição da Prova Paraná 2019 
 

 
Fonte: (Prova Paraná, 2019 – 1ª edição) 

 

 Neste primeiro caso, o D17 – Estabelecer relações lógico-discursivas 

presentes no texto, marcadas pelo uso de elementos linguísticos – corresponde ao 

D15 da Matriz do SAEP (Quadro 3).  

 

 

 

 

 

 
17 Disponível em: http://www.provaparana.pr.gov.br/ Acesso em: 24 ago. 2020. 
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Figura 3: Exemplo (II) extraído da 1ª edição da Prova Paraná 2019 
 

 
Fonte: (Prova Paraná, 2019 – 1ª edição) 

 

 Quanto ao segundo exemplo (Quadro 6), podemos observar que a questão 17 

é identificada pela habilidade correspondente ao descritor 12, que não consta na 

Matriz de Referência.  

 Ao verificarmos essa disparidade recorremos à Matriz de Referência do SAEB 

(Quadro 4), pois, conforme documento disponibilizado no sítio da Prova Paraná, “a 

relação de descritores foi organizada tendo como base a matriz de referência do 

SAEB”, porém tal informação refere-se à segunda edição da prova. Percebemos, 

portanto, que a 1ª e a 2ª edições da prova apresentaram falhas, percebidas também 

no material impresso distribuído aos alunos:  
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 Figura 4: Imagem do caderno de provas do aluno 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem feita pelo autor tendo como fundo a versão impressa da Prova Paraná para o 3º ano 
do Ensino Médio (1ª Edição/2019) 

 

 

 Os erros encontrados nos cadernos de provas foram além dos desvios 

ortográficos e de digitação e não se restringiram à avaliação aplicada aos alunos do 

Ensino Médio. Em uma reportagem apresentada pela RPC TV18 em junho de 2019, 

tais equívocos foram trazidos a público. De acordo com a reportagem, a SEED 

afirmou que os erros ocorreram devido a problemas de diagramação ao transferir o 

documento de um programa para outro e que esses erros não impactariam o 

conteúdo abordado; disse ainda que os Núcleos Regionais de Educação foram 

orientados quanto aos procedimentos a serem adotados: fazer as devidas correções 

no momento da prova, como pode ser observado na imagem abaixo (Quadro 8): 

 

Figura 5: Imagem do caderno de provas do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem feita pelo autor tendo como fundo a versão impressa da Prova Paraná para o 3º ano 
do Ensino Médio (2ª Edição/2019) 

 
18 Reportagem “Prova Paraná trazia erros nos enunciados”, veiculada pelo jornal televisivo da RPC, 
mostra esses erros: http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/prova-parana-trazia-
erros-em-enunciados/7685201/?mais_vistos=1 Acesso em: 02 nov. 2020. 
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Dessa forma, a fim de nortear nossas análises de modo mais consolidado, 

tomaremos a Matriz de Referência que sustenta a 2ª e as demais edições da prova, 

também para a 1ª edição. 

 Conforme informamos acima, com base no site oficial da SEED, a 2ª edição 

da prova tomou como base a Matriz de Referência do SAEB, por “base” deve-se 

entender “repetir”, como pode ser constatado ao compararmos as duas Matrizes 

(Quadro 4 e Quadro 9). Podemos nos perguntar que efeitos de sentido são gerados 

a partir dessa repetição. Quais são as especificidades da Prova Paraná? Não seria 

propícia a atualização da matriz, já que a última alteração na matriz de referência do 

SAEB, data, segundo documento elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2014)19 de 2001? 

 
Quadro 4: Matriz de Referência de Língua Portuguesa - Prova Paraná – 3º ano 
do Ensino Médio 
 

I. Procedimentos de leitura  
D1  Localizar informações explícitas em um texto.  
D3  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  
D4  Inferir uma informação implícita em um texto.  
D6  Identificar o tema de um texto.  
D14  Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto  
D5  Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).  
D12  Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

III. Relação entre textos  

D20  
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 
do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será 
recebido.  

D21  Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 
mesmo tema.  

IV. Coerência e coesão no processamento do texto  

D2  Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto.  

D7  Identificar a tese de um texto.  
D8  Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.  
D9  Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.  
D10  Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  
D11  Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

 
19 Fundamentação das matrizes de avaliação da educação básica: estudos e propostas. – Brasília: 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014. Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/fundamentac
ao_das_matrizes_de_avaliacao_da_educacao_basica_estudos_e_propostas.pdf Acesso em: 07 jan. 2021. 
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D15  Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc.  

V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido  
D16  Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  
D17  Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  

D18  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 
expressão.  

D19  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos.  

VI. Variação linguística 
D13  Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.  

Fonte: Disponível em: 
http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/arquivos_restritos/files/documento/2020-

07/matrizes_de_referencia_prova_pr_2020_2edicao_ensino_medio_ok.pdf. Acesso em: 10 out. 2020. 
  

A 1ª e 2ª edições da Prova Paraná (2019) são compostas, por questões de 

Língua Portuguesa e Matemática. Na 1ª edição os estudantes responderam 20 

questões de Língua Portuguesa e 20 de Matemática (no caso, 3º ano do Ensino 

Médio). A avaliação foi aplicada para alunos de 5º, 6º, 9º do Ensino Fundamental; 1º 

e 3º do Ensino Médio. Na 2ª edição foram 20 questões de cada área (considerando 

o 3º ano do Ensino Médio), e a prova incluiu alunos de 7º e 8º anos do Ensino 

Fundamental e também 2º ano de Ensino Médio. É válido destacar que na edição de 

2020 foi acrescida à prova a disciplina de Língua Inglesa, atendendo todas as séries 

do Ensino Fundamental e Médio.  

As questões de Língua Portuguesa apresentam textos para a leitura e a partir 

deles o aluno deve indicar a resposta correta entre múltiplas opções. De acordo com 

a SEED, o foco dado na Prova Paraná do 3º ano do Ensino Médio é a prática 

discursiva referente à leitura. “Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é 

a leitura”20. 

Os resultados obtidos com a aplicação da 1ª e 2ª edições da Prova Paraná 

2019, podem ser acessados pelo sítio da Secretaria de Educação21, por notícias 

divulgadas em veículos de comunicação como o jornal Gazeta do Povo22, no canal 

 
20  Conforme o que se encontra disponibilizado em: 
http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/arquivos_restritos/files/documento/2020-
07/caderno_prof_lp_medio.pdf  Acesso em: 25 set. 2020. 
21  Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=2041 Acesso em: 03 
jan. 2020. 
22  Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/prova-parana-resultados-marco-2019/ 
Acesso em: 03 jan. 2020. 
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da SEED no Youtube23 e também na página oficial da Prova Paraná24, nesta última o 

acesso é restrito aos docentes e diretores e mostram os resultados obtidos pelo total 

de alunos da rede estadual e por turmas específicas. No resultado por turmas, o 

docente tem acesso ao índice de acertos por aluno e descritor, com destaque para 

descritores com maior e menor número de acertos, bem como uma relação de 

estudantes que tiveram baixo desempenho e requerem maior atenção. 

Nossas pesquisas sobre os resultados indicaram a inexistência de relatórios 

que nos possibilitassem acesso a informações oficiais sobre dados obtidos no 

Estado, com acesso livre a todos os pesquisadores interessados. Do que pudemos 

apurar, os resultados da 1ª edição apontam que os alunos de Ensino Médio tiveram 

baixo desempenho na avaliação de Língua Portuguesa: 

 

No EM, a média foi menor, de 61% para as duas séries avaliadas. Nesse 
caso, as piores competências são reconhecer posicionamentos em um ou 
mais textos que tratam do mesmo tema (23,35% de acerto na 1ª série do 
EM) e identificar a tese de um texto (média de 33,07% na 3ª série do EM). 
Também tiveram desempenho ruim as competências identificar o tema de 
um texto (41,07%) e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto (30,61%), para a 1ª série do EM. Na 3ª 
série, as dificuldades incluem realizar inferência do sentido de uma palavra 
ou de uma expressão (39,43% de acerto) e reconhecer o efeito de sentido 
decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão (33,7%). 
No total, 434.886 alunos da rede estadual e 98.926 das redes municipais 
participaram das provas (GAZETA DO POVO, 2019)25. 

 

Os dados apresentados pelo jornal Gazeta do Povo (2019) indicam que a 

maior dificuldade dos alunos do 3ª ano do Ensino Médio, na 1ª edição, é “realizar 

inferência do sentido de uma palavra ou de uma expressão” e “reconhecer o efeito 

de sentido decorrente de uma determinada palavra ou expressão”, habilidades 

correspondentes aos descritores D3 e D18, respectivamente, da Matriz de 

Referência. 

 
23  Disponível em: 
https://www.youtube.com/c/DiretoriadeEduca%C3%A7%C3%A3oSeedPR/search?query=prova+paran
a Acesso em: 04 jan. 2020. 
24 Disponível em: http://www.provaparana.pr.gov.br/Pagina/Resultados Acesso em: 03 jan. 2020. 
25 Prova Paraná: veja onde estão os problemas e os melhores desempenhos dos alunos. Disponível 
em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/prova-parana-resultados-marco-2019/ Acesso em: 05 
jan. 2019. 
. 
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Quanto ao desempenho dos discentes do 3º ano de Ensino Médio, na 2ª 

edição da prova, aplicada em junho de 2019, a SEED, através da Diretoria de 

Educação e do Departamento de Desenvolvimento Curricular, disponibilizou, em 

forma de PowerPoint, os seguintes resultados (Quadro 10 e Quadro 11): 

 

Quadro 5: Resultado da 2ª Edição da Prova Paraná 2019: descritor com maior 
desempenho 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1908provapr.pdf Acesso em: 06 jan. 
2020. 

 

Quadro 6: Resultado da 2ª Edição da Prova Paraná 2019: descritor com menor 
desempenho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1908provapr.pdf Acesso em: 06 jan. 

2020. 
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Os quadros 10 e 11 sinalizam para a superação de uma das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes na 1ª edição da prova, o D3 (Inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão), que na 2ª edição foi o descritor com maior desempenho. Não 

se informa sobre o D18 (Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de 

uma determinada palavra ou expressão), também apontado como uma das 

dificuldades na 1ª edição, mas podemos inferir que houve uma melhora, já que, na 

2ª edição, o descritor com menor desempenho foi o D20 (Reconhecer diferentes 

formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será 

recebido). Percebemos, assim, que – ainda que não tenham sido divulgados 

relatórios oficiais – as informações disponibilizadas sobre os resultados obtidos pela 

aplicação da Prova Paraná constituem-se como importante ferramenta para analisar 

os níveis de aprendizado dos estudantes. 

 Conforme já afirmamos anteriormente, o corpus deste estudo é a Prova 

Paraná, aplicada em turmas do 3o ano do Ensino Médio - 1a e 2a edições de 2019 e, 

por isso, apresentamos neste capítulo aspectos desta avaliação, com foco na Matriz 

de Referência, pois esta guiará o modo como organizaremos a análise, visando aos 

objetivos propostos. A fundamentação teórica, vale ressaltar, está embasada na 

perspectiva dialógica da linguagem que ampara a nossa concepção acerca da 

leitura. 

 O movimento de análise ocorrerá da seguinte forma:  

1. Iniciaremos situando o tópico da Matriz e seus descritores, analisando-os de 

forma geral, com o intuito de identificar e discutir quais dimensões da leitura 

dialógica estão presentes nos descritores; 

2. Após analisar a 1a e 2a edições da Prova Paraná aplicadas em 2019 para o 3o ano 

do Ensino Médio, e identificar quais descritores envolvem as questões propostas, 

apresentaremos a descrição das questões que contemplam os seguintes tópicos e 

descritores da Matriz Referencial: 
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Quadro 7: Recorte da Matriz de Referência para análise da Prova Paraná  
 

I. Procedimentos de leitura  
D1  Localizar informações explícitas em um texto.  
D3  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  
D4  Inferir uma informação implícita em um texto.  
D6  Identificar o tema de um texto.  
D14  Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto  
D5  Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).  
D12  Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

III. Relação entre textos  

D20  
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 
do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será́ 
recebido.  

D21  Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 
mesmo tema.  

IV. Coerência e coesão no processamento do texto  
D7  Identificar a tese de um texto.  
D10  Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido  
D16  Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  

D18  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 
expressão.  

VI. Variação linguística  
D13  Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.  
 

 

Operamos com esse recorte da Matriz, pois entendemos, no caso dos tópicos 

IV e V, que os descritores sobre os quais os alunos apresentam maiores dificuldades 

referem-se aos que constam no quadro acima, razão pela qual serão analisados 

esses descritores (tópico IV – D7 e D10; tópico V – D16 e D18). As dificuldades às 

quais nos referimos foram constatadas na prática docente desse pesquisador, 

principalmente a dificuldade em diferenciar o que é uma tese do que é um conflito no 

texto narrativo; sobre o recorte no tópico V observamos que os descritores avaliam a 

habilidade de reconhecer efeitos de sentido; assim, selecionamos dois: o D16 e o 

D18. Lembramos que esse último foi apontado, nos resultados divulgados, como um 

dos que os alunos apresentaram mais dificuldade. 

3. Discutiremos em cada uma das questões analisadas as dimensões dialógicas de 

leitura e as valorações sociais que as permeiam.  
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4. Analisaremos, a partir das análises, que implicações a Prova Paraná traz para o 

ensino da leitura no Ensino Médio.  

 As questões e análises serão apresentadas, então, na seção seguinte, de 

forma a compreender os descritores e questões recortadas e suas relações 

dialógicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

AS DIMENSÕES DA LEITURA DIALÓGICA NA PROVA PARANÁ 

 

 O objetivo deste capítulo é compreender e discutir como os princípios 

dialógicos de linguagem perpassam os tópicos, os descritores e as questões da 

Prova Paraná - 1a e 2a edições de 2019, aplicada a alunos do 3o ano do Ensino 

Médio -, como foi explicitado no capítulo anterior. Para isso, analisaremos os tópicos 

e os descritores da Matriz de Referência e, em seguida, apresentaremos a descrição 

e análise de atividades recortadas das avaliações mencionadas, conforme recorte 

apresentado no Quadro 12, para que possamos discutir de que modo as dimensões 

de leitura dialógica estão presentes nos descritores e nas questões.  

 

4.1 Procedimentos de leitura 

 

O primeiro tópico da Matriz de Referência, e que intitula essa seção, reúne 

cinco descritores que indicam as habilidades linguísticas básicas necessárias para a 

leitura de diferentes gêneros discursivos. Consoante aos descritores, o leitor 

competente deve saber: D1 (Localizar informações explícitas em um texto); D3 

(Inferir o sentido de uma palavra ou expressão); D4 (Inferir uma informação implícita 

em um texto); D6 (Identificar o tema de um texto) e, D14 (Distinguir um fato da 

opinião relativa a esse fato). É importante destacar que “cada descritor dá origem a 

diferentes itens e, a partir das respostas dadas a eles, verificam-se quais habilidades 

os alunos efetivamente desenvolveram” (FUZA, MENEGASSI, 2008, p. 2780). 

O primeiro descritor (D1) - “Localizar informações explícitas em um texto” – 

vincula-se à concepção de leitura com foco no texto (KOCH; ELIAS, 2011; 

MENEGASSI, 2010a; PERFEITO, 2005), mas que é fundamental no processo de 

formação do leitor. A habilidade avaliada pelo D1, segundo Brasil (2011, p. 25), 

“concerne à capacidade do aluno para localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície”. Como o próprio 
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documento pontua (BRASIL, 2011), trata-se de uma habilidade bastante elementar, 

mas fundamental para a leitura de um texto. A localização de informações cumpre 

objetivos fundamentais nas práticas discursivas em sociedade. Além do mais, a 

identificação de informações permite que o leitor avance para as habilidades mais 

complexas de leitura, como as requisitadas nos descritores D3, D4, D6 e D14.  

O foco da leitura no D1 é a decodificação aliada à compreensão. Saraiva e 

Rosa (2014) explicam que a decodificação se caracteriza como primeira etapa do 

processo de leitura do texto escrito, e essa etapa não se refere meramente ao 

reconhecimento do sinal gráfico, do código, pois é necessária a compreensão da 

palavra e de outras formas de linguagem que constituem o texto (não-verbal). 

Segundo os autores, “[...] é importante compreender que a atividade de leitura 

requer a decifração do código escrito (letras e sons) e da linguagem não-verbal 

identificando elementos que favoreçam o estabelecimento de sentidos” (SARAIVA; 

ROSA, 2014, p. 46).  

Na sequência apresentamos e analisamos questões da Prova Paraná, 1ª e 2ª 

edições, que envolvem as habilidades do D1. 

 

Figura 6: Questão 20 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 
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 A questão 20 é a última da 1ª edição da Prova Paraná a ser respondida pelo 

aluno. Nela o estudante deve retomar o gênero discursivo26 apresentado junto à 

questão 18. O texto intitulado “O universo de Ziraldo”, portanto, serve de base para 

responder as questões 18, 19 e 20 e, logo, dialogam. Trata-se de um fragmento da 

biografia do conhecido cartunista, criador do famoso personagem Menino 

Maluquinho, Ziraldo. O que se procura saber do estudante, nessa questão, a partir 

da leitura do texto, é uma informação explícita: como foi elaborado o nome do autor 

Ziraldo. A informação está explicitada no 1º parágrafo, com uma explicação bastante 

clara, dando pouca margem para respostas equivocadas: “O nome curioso advém 

da combinação de sílabas dos nomes da mãe Zizinha e do pai, Geraldo”. É 

interessante observar que a formulação da questão acaba tirando o foco da 

compreensão do texto, deslocando para um aspecto gramatical (processo de 

formação de palavras). Para não desviar da compreensão da temática do texto e, 

ainda, avaliar a localização de informação explícita, a questão poderia ser formulada 

da seguinte maneira “Como foi formado o nome Ziraldo?” 

 Compreendemos que a questão (enunciado mais a resposta) de localização 

de informações permite que o aluno compreenda a constituição de muitos nomes 

próprios no Brasil, conhecimento que ele pode levar para outras leituras e para 

outras situações de interação social, bem como constituir uma opinião: “será correto 

dar nomes estranhos para os filhos, a partir desse processo de formação de nomes 

de avós, pais, artistas, entre outros?” 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Embora a Prova Brasil e a Prova Paraná usem o termo gênero textual, nesta dissertação, optamos 
pelo termo gênero discursivo, em conformidade com os pressupostos da teoria dialógica. 
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Figura 7: Questão 11 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

Essa questão traz um gênero discursivo que pretende informar a respeito da 

relação do ser humano com a natureza, e de que formas elementos da natureza 

sofrem com a falta de cuidado do ser humano nesses espaços – no caso desta 

questão, o mar. Traz exemplos que ilustram a tese defendida, e utiliza linguagem 

formal. Pede-se ao estudante que identifique uma informação específica, exigindo 

que se faça uma leitura atenta, para que consiga localizar a informação solicitada. A 

resposta pode ser encontrada logo encontrada ao final do 1º parágrafo, através da 

localização da palavra-chave descanso: “Multidões se reúnem nas praias buscando 
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um contato com as ondas que nos proporcionam prazer e descanso”. Ao proceder à 

leitura do restante do texto, e relendo o 1º parágrafo, constata-se ser aquela a única 

alternativa possível de resposta. 

Tanto na 1ª quanto na 2ª edição da Prova, apenas 1 questão avalia a 

habilidade de leitura descrita em D1, no caso da questão 20 (Quadro 13) e a 

questão 11 (Quadro 14).  

Podemos observar, ao comparar as duas propostas, que o nível de 

dificuldade no processo de leitura é maior na segunda edição, pois exige do 

leitor/aluno a mobilização de conhecimentos prévios acerca da temática discutida e 

de seu conhecimento lexical, como também a relação entre informações no texto e 

entre o enunciado e o texto. Enquanto na primeira edição, a localização da 

informação solicitada é bastante elementar, inclusive, pelas opções apresentadas. 

Notamos, também, que nenhuma das questões são respondidas por meio de 

“pareamento”, expressão utilizada por Kleiman (2013, p. 30) para significar a 

atividade de leitura que se compõe de automatismos de identificação, na qual “para 

responder a uma pergunta sobre alguma informação do texto o leitor só precisa 

passar o olho pelo texto à procura de trechos que repitam o material já decodificado 

da pergunta” (KLEIMAN, 2013, p. 30).  

Os descritores D3(Inferir o sentido de uma palavra ou expressão) e D4 (Inferir 

uma informação explícita em um texto) referem-se à constituição de inferências. De 

acordo com Brasil (2011), a habilidade avaliada pelo D3 é a capacidade de 

reconhecer o sentido com que a palavra está sendo usada no texto e o D4 envolve 

habilidades que exigem do leitor a “mobilização de um modelo cognitivo, que integra 

as informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com 

elementos pressupostos no texto” (BRASIL, 2011, p. 30). Para fazer inferências no 

texto, o leitor ativa uma série de conhecimentos de ordem linguística, enciclopédica 

e interacional27 (KOCH, ELIAS 2011), bem como estabelece um elo entre esses 

conhecimentos e os elementos textuais (advindos da localização de informações – 

D1), o que requer um leitor capaz de adentrar um processo de interação com o autor 

e o texto. Desse modo, as inferências, segundo Koch (2002, p. 69): 

 
27 De acordo com Koch e Elias (2011), o conhecimento interacional diz respeito a saber quem é o 

interlocutor, sua posição social, com que finalidade ele dialoga, em que situação ele interage. 
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[...] constituem estratégias cognitivas por meio das quais o ouvinte ou o 
leitor, partindo da informação veiculada pelo texto e levando em conta o 
contexto (em sentido amplo), constrói novas representações mentais ou 
estabelece uma ponte entre segmentos textuais, ou entre informação 
explícita e informação não explicitada no texto. 

 

Fuza (2010, p. 74), ao analisar a Prova Brasil, menciona que para inferir, “o 

aluno irá se voltar ao texto, extrair o que é necessário, atribuir informações, 

realizando o diálogo entre os fatos já mencionados e aqueles não ditos”. Segundo a 

autora, “promove-se, assim, um elo de diálogos que permite visualizar a linguagem e 

a leitura como interação” (FUZA, 2010, p. 74). 

Em uma perspectiva interacional-discursiva de leitura, pautada em princípios 

dialógicos, Costa-Hübes (2015) ressalta que para o leitor inferenciar informações 

implícitas e inferenciar o sentido de palavras, desenvolvendo a competência lexical, 

ou seja, o domínio sobre os sentidos, as funções e os usos das palavras, é preciso 

que ele recupere a situação discursiva: pense no autor que produziu o texto, 

percebendo sua intencionalidade; considere o momento histórico de produção; leve 

em conta o gênero discursivo que materializa o texto; verifique relações de 

intertextualidade, aspectos necessários para que a leitura se constitua em um 

processo de construção de sentidos, que se efetiva na interação autor-texto-leitor, 

situados no mundo.  

Quanto aos descritores D3 e D4, as avaliações contemplam: 
 

Figura 8: Questão 19 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Prova Paraná (1ª Edição 2019) 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 
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A questão 19 envolve o D3 e tem como base o texto “O Universo de Ziraldo”, 

que dá conta de aspectos biográficos do cartunista Ziraldo.  Aqui, a questão 

solicitada foca no vocábulo – desembocou –, e o sentido que este assume no texto. 

O estudante pode ter na sua base vocabular o significado do termo, a partir de suas 

interações dialógicas com outros textos, bem como pode inferir, a partir da 

compreensão do texto, o significado, que é o que solicita a questão. Da mesma 

forma que em questões anteriores, há a presença de distratores, como levou, que, 

nesta questão especificamente, poderia ser considerada, também, como alternativa 

correta, já que possui significados como: conduzir, direcionar, encaminhar, o que 

pode levar a um prejuízo quando do levantamento do desempenho das turmas em 

relação à prova. A alternativa transformou é a resposta correta, de acordo com o 

gabarito.  

Essa questão é a que envolve o descritor 3 (D3) apontado, segundo os 

resultados obtidos com a aplicação da prova, como a que os alunos tiveram menor 

desempenho, isso se explica em nosso entendimento por alguns fatores, dentre os 

quais o que compete ao conhecimento linguístico (KOCH, 2011), na perspectiva 

interacional da linguagem, em que o leitor mobiliza diferentes aspectos linguísticos 

no processo de leitura. As palavras ganham significado na situação concreta de 

comunicação discursiva e, por isso, seus sentidos podem ser múltiplos e estão de 

alguma forma atrelados aos modos como o sujeito/leitor posiciona-se frente ao texto, 

aos seus conhecimentos sobre a língua, sobre o mundo, sobre textos. No caso da 

palavra “desembocou”, considerando o contexto, o sentido é o de “resultar em algo”, 

que pode, conforme as alternativas, ter duas opções possíveis: “levou” e 

“transformou”, mas que o gabarito considera como correta apenas “transformou”. A 

desconsideração dessa multiplicidade de sentidos pode ter contribuído para o baixo 

desempenho dos estudantes na leitura da questão.  
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Figura 9: Questão 13 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

A questão 13 traz como texto base o mesmo que motiva as questões 11 e 12 

da 2ª Edição da prova e o enunciado foca no valor semântico do vocábulo degradar, 

devendo o estudante identificar, entre as opções de resposta, qual verbo possui 

mesmo sentido. A resposta – decompor – pode ser encontrada por meio da 

inferência a que se chega fazendo a leitura do texto–lendo que “a sacola de nylon 

pode navegar várias dezenas de anos”, bem como é possível que o estudante tenha 

em sua base vocabular o significado deste termo, possivelmente com leituras 

anteriores de textos científicos, em disciplinas como Biologia, por exemplo.  

 Cabe retomar que a questão 13 da 2ª edição que tem o mesmo descritor 

apresentou um maior índice de acertos dessa edição. Isso pode se dever ao fato de 
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os professores terem sido orientados pela SEED a trabalharem em sala de aula o 

referido descritor a partir dos dados revelados da 1ª edição.  

Figura 10: Questão 11 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

Esta questão envolve o D4 (Inferir uma informação implícita em um texto). Ela 

apresenta um poema de Manuel Bandeira que estabelece relações intertextuais com 

o texto Ciranda Cirandinha, bem como com outros elementos textuais e extratextuais, 

trazendo à tona o sofrimento do eu lírico com o final do relacionamento, com a 

utilização de uma fina ironia, característica de Bandeira. A questão exige que 

estudante interprete os versos, em uma possível relação dialógica com a canção 

popular citada anteriormente, para identificar o que ocorreu com o eu-lírico – a 

desilusão amorosa. Essa relação dialógica pode ser percebida pelo aluno, no nível 

temático e também no discursivo.  É relevante retomar aqui o que Rojo (2004) 

explica acerca das capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto. 

De acordo com a autora, a percepção de relações de intertextualidade, no nível 

temático, se dá através da disposição do leitor em ligar a trama de um texto com as 

tramas de outros textos. Quanto às relações de interdiscursividade (no nível 

discursivo), para Rojo, os liames se dão entre discursos outros e o do texto dado. Há 

uma relação dialógica com outro texto e com outros discursos sobre relacionamento 

o relacionamento humano na esfera escolar. 



93 
 

Figura 11: Questão 19 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

O texto da questão 19 (Quadro 18) publicado na revista Carta na Escola, 

escrito por um sujeito que ocupa a posição social de professor (“Falo disso porque, 

em boa parte dos meus 26 anos navegando pela educação [...]”), trata sobre como 

educadores devem agir em um espaço escolar, e tem a palavra companheiro como 

um guia no transcorrer do texto. O texto é escrito em linguagem formal e exige 

atenção do estudante para inferir o que um educador deve fazer em sua práxis 

pedagógica. Este tipo de questão, que exige que o estudante infira uma informação, 

normalmente pode apresentar uma dificuldade por parte do discente, que 

frequentemente tende a escolher a alternativa mais óbvia, sem uma leitura mais 

aprofundada do texto, nem reflexão sobre o que se pede no enunciado. Os 

exemplos dados de companheirismo, na profissão em questão, apenas ilustram a 

ideia central, porém, nas alternativas, funcionam como distratores, que podem levar 

o estudante ao erro.  
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Observamos que as questões 19 da 2ª edição e a 11 da 1ª edição, exploram a 

inferência de informações explícitas a partir de aspectos valorativos do autor acerca 

da temática discutida no texto, o que pode gerar a réplica do leitor/estudante sobre 

relacionamentos amorosos e relacionamentos humanos na escola. 

O descritor D6 (Identificar o tema de um texto), componente do tópico I, avalia 

a “habilidade do aluno em identificar do que trata o texto, com base na compreensão 

do seu sentido global, estabelecido pelas múltiplas relações pelas partes que o 

compõem” (BRASIL, 2011, p. 33). Exige-se o reconhecimento, pelo aluno, do tema 

do texto, elemento que abarca o sentido da enunciação completa (BAKHTIN, [1951-

1953] 2003), constituindo-se como a manifestação de uma situação histórica 

completa, sendo, portanto, resultante da relação entre aquilo que é verbal e os 

elementos além do texto. 

De acordo com Fuza (2015, p. 07), a percepção do tema nem sempre vem 

explicitamente marcada no texto, mas deve ser percebida “pelo leitor quando 

identifica a função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de 

exemplos, de uma determinada organização argumentativa, entre outros”. Segundo 

a autora, para identificar o tema, o estudante deve relacionar as diferentes 

informações tanto advindas do texto, como das condições e da situação de 

produção, para construir o sentido global do enunciado, o que evidencia o conceito 

de leitura como réplica, uma vez que a atividade não está centrada no leitor ou no 

texto, mas no aspecto dialógico que pode se estabelecer entre eles e o contexto 

social. 
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Figura 12: Questão 18 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

A questão 18 traz um texto informativo literário, com dados biográficos do 

escritor, cartunista e desenhista Ziraldo. O texto apresenta linguagem formal, e 

segue uma ordem cronológica sobre a vida do escritor. O que se pede do estudante 

– o assunto tratado no texto – exige que o estudante identifique o gênero textual, e 

faça uma leitura interpretativa, identificando as informações centrais do texto, para 

chegar à resposta que informa que o texto dá conta de informações biográficas de 

Ziraldo.  

Cabe fazermos, aqui, uma importante observação: o D6 se refere ao tema, 

enquanto o enunciado menciona assunto “Qual é o assunto tratado nesse texto?”. 

Parece haver aqui uma relação sinonímica entre tema e assunto, porém, no viés 

dialógico isso é diferente. Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2006, p. 133)  

 

[...] o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas 
que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou 
sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente pelos elementos não 
verbais da situação. 
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Por essa definição, para compreender o tema de um texto, deve-se 

considerar a situação que envolve a produção discursiva.  Conforme Castela e 

Oliveira (2014, p. 92), “a linguagem não pode ser analisada fora da sociedade, pois 

o enunciado carrega características variáveis dependendo da situação em que é 

produzido e em que circula”. Consoante às autoras, essa noção de tema não é 

considerada no D6, “pois as orientações repassadas pelo documento estão limitadas 

ao texto e sua planificação” (CASTELA; OLIVEIRA, 2014, p. 92). 

Costa-Hübes e Esteves (2015, p. 91) reforçam que para identificar o tema de 

um enunciado “é preciso recuperar o contexto de produção sem confundi-lo com o 

assunto, pois o tema é sempre inédito e não repetível”. O tema, diferentemente do 

assunto, aborda todo o aspecto discursivo do enunciado e não pode ser 

compreendido sem levar em consideração a situação sócio-histórica “envolvendo o 

espaço e o momento da interação, interlocutores, a esfera na qual se insere e a 

finalidade discursiva”. 

No caso da questão 18 (Quadro 19), que avalia o D6, os distratores não dão 

conta do tema ou assunto do texto, pois apresentam informações secundárias 

acerca do tema. Porém, se o aluno dialoga com tais distratores, com as informações 

acerca das condições de produção do texto (apesar de vagas e insuficientes), 

mobiliza seus conhecimentos prévios acerca do gênero discursivo, terá mais 

facilidade para identificar a questão correta. 
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Figura 13: Questão 6 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

 

A questão 06 traz um texto retirado de um caderno pertencente a um jornal 

eletrônico, e aborda o significado do termo sustentabilidade, e sua aplicabilidade em 

relação à preservação do meio ambiente e a preservação de recursos naturais, bem 

como esse tema foi tratado em uma conferência, anos antes. O assunto é de 2011, 

embora seja bastante atual. Assim como na questão anterior, tema e assunto são 

tomados como sinônimos, e aqui o que se espera do aluno é que consiga identificar 

o assunto do texto. O estudante deve saber identificar, entre as opções, qual melhor 

descreve o assunto principal do texto. Para responder o aluno pode se ater aos 

próprios elementos do texto – título e o conceito inicial (é a capacidade). Os 

distratores A e B podem levar o aluno a equivocar-se se não faz uma leitura atenta 

para perceber que os elementos – formação de palavras e evento no rio – auxiliam 

na explicitação do significado de sustentabilidade.  
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As questões analisadas nas duas avaliações, que envolvem o D6 (Quadros 

19 e 20) tomam assunto como sinônimo de tema. Embora tenhamos discutido que 

são noções diferentes, pela visão dialógica, por questões pedagógicas, são, na 

Prova Paraná, tomadas com o mesmo sentido. Há implicações ao tomar essas 

noções com mesmo sentido, que devem ser observadas na elaboração da prova: já 

que se solicita do aluno a identificação do assunto, entendido como tema, as 

informações que extrapolam o nível linguístico do texto devem ser oferecidas de 

forma que o estudante tenha condições de estabelecer relações entre o gênero 

discursivo abordado e a situação discursiva na qual foi elaborado. Observamos que 

houve um cuidado maior quanto à disponibilização de tais informações na segunda 

edição da prova como a autoria, suporte, data. 

Outro descritor que pertence ao tópico “Procedimentos de leitura” é o D14 

(Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato). Conforme Brasil (2011, p. 35), 

avalia-se nesse descritor a capacidade do aluno “em localizar a referência aos fatos, 

distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles”. A partir desse descritor espera-se 

que o aluno seja capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou 

discutido e o que é opinião sobre ele.  Trata-se de uma habilidade que se coloca em 

destaque na atualidade, a exigir que o aluno lide de forma crítica, responsável e 

cuidadosa com os conteúdos midiáticos, desde os textos de jornais impressos a um 

meme publicado nas redes sociais, sabendo diferenciar o que é fato e o que é 

opinião. “Para alcançar a habilidade de diferenciar fato de opinião, cabe ao aluno o 

domínio de habilidades voltadas à extração e à atribuição de elementos de sua 

realidade, configurando o diálogo entre o texto e o leitor” (FUZA; MENEGASSI, 2015, 

p. 12). Ao identificar essa diferença no texto, o leitor está em condições de exercer a 

leitura réplica, a qual implica uma resposta do leitor ao que lê (PARANÁ, 2008). 

Fuza e Menegassi (2015) afirmam ainda que, por meio desse descritor, “pode-

se avaliar a habilidade de o aluno identificar um fato relatado e diferenciá-lo do 

comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem faz sobre esse fato”. Esse 

descritor é o último que compõe o tópico I da Matriz de Referência (Procedimentos 

de leitura) e, segundo os autores: 

 

Isso ocorre porque para realizá-lo, o estudante precisa dominar as 
habilidades anteriores, como localização, inferência e identificação do tema. 
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Ele localiza os fatos, as opiniões, realiza inferência, retomando seus 
conhecimentos de mundo para inferir que, a opinar, o sujeito faz uso de 
estruturas que demonstram isso. Para confirmar sua resposta, retoma o 
texto em seu todo, buscando sua temática, visualizando se realmente a 
opinião referia-se ao tema do texto (FUZA; MENEGASSI, 2015, p. 12) 

 

Os exemplos de questões centradas nesse descritor (D14) nas duas edições 

da Prova Paraná serão discutidos na sequência. 

 

Figura 14: Questão 2 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

A questão 2 da 1ª edição da prova apresenta um texto do gênero notícia, que 

trata de um local turístico recém descoberto. A notícia relativamente recente (2016), 

com linguagem acessível ao nível de estudantes de 3º ano do Ensino Médio.  O 

enunciado solicita ao estudante que identifique, a partir da leitura, qual alternativa 

contém uma opinião. O estudante pode identificar os trechos disponibilizados nas 

opções através da identificação de linhas no texto.  
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 Para fazer essa distinção entre fato e opinião, espera-se que o estudante 

perceba e identifique as diferenças entre afirmações assertivas, que não dão 

margem a interpretações, de afirmações com marcas de subjetividade, que indicam, 

neste caso, um posicionamento opinativo, um aspecto valorativo do autor, como 

pode ser observado no discurso direto, marcado com aspas no texto: “[...] Vimos que 

é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos, então viemos descobrir. Estamos 

adorando”. É pertinente destacar, conforme Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 300): 

 

O falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu discurso se 
torna inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de interlocutores 
imediatos (na conversa ou na discussão sobre algum acontecimento do dia-
a-dia) ou com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc. 
Uma visão de mundo, uma corrente, um ponto de vista, uma opinião sempre 
tem uma expressão verbalizada. Tudo isso é discurso do outro (em forma 
pessoal ou impessoal), e este não pode deixar de refletir-se no enunciado. 
O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para os 
discursos do outro sobre ele. No entanto, até a mais leve alusão ao 
enunciado do outro imprime no discurso uma reviravolta dialógica, que 
nenhum tema centrado meramente no objeto pode imprimir”  

 

 As marcas de subjetividade presentes nesse gênero discursivo notícia são 

explicitadas pelas aspas, que indicam as várias vozes ali presentes, os diferentes 

atores sociais na situação comunicativa (o jornalista, outros sujeitos que são trazidos 

para a comunicação e o próprio leitor). É necessário que o leitor interaja com essas 

diferentes vozes para identificar tais marcas de subjetividade, observando a voz que 

marca o fato e a que marca a opinião. 
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Figura 15: Questão 4 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

 

A questão 04 da 2ª edição da Prova Paraná apresenta um texto de divulgação 

de informações científicas, entre outras, com uma linguagem que tenta se aproximar 

dos adolescentes. O texto aborda a respeito do uso da memória do ser humano, 

apelando para o uso de termos como backup, e relacionando com o assunto do 

texto. Esta comparação de termos pode ajudar adolescentes, se levarmos em 
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consideração que termos ligados à tecnologia, computadores, redes sociais etc., 

fazem parte do dia a dia de uma boa parte dos jovens, atualmente. 

 O enunciado pede que o estudante identifique, entre as alternativas 

oferecidas, onde há uma opinião, fazendo com que seja necessário ler com atenção 

o texto e as opções de resposta. O caminho para a resposta correta está no uso de 

termos como adjetivos, que dão um caráter de subjetividade à afirmação. Na 

questão em tela, a expressão um dos piores denuncia a alternativa correta. É 

importante que o aluno do Ensino Médio perceba isso como indicativo de opinião de 

quem produziu o texto de divulgação, que se respaldou em dados cuja fonte não foi 

indicada (há quem diga). 

 Ao tratar do tópico I (Procedimentos de leitura) e seus descritores (D1, D3, D4, 

D6 e D14), pudemos observar que as habilidades de leitura se iniciam pelo 

procedimento mais elementar – que é o da decodificação – passando pelas 

capacidades de inferência explícita e implícita, pela identificação do tema e encerra 

o tópico solicitando a distinção entre fato e opinião. Dessa forma, esses descritores 

oferecem “uma gama de habilidades de leitura que devem ser de domínio do aluno, 

no momento da leitura” (FUZA; MENEGASSI, 2015, p. 13); habilidades basilares 

para possibilitar que o aluno manifeste a compreensão responsiva, apresente uma 

réplica ao texto, estabeleça relações entre discursos, perceba vozes no texto, entre 

outros aspectos dialógicos. 

 

4.2 Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do 
texto 
 

Nesta seção o foco recai sobre o tópico II da Matriz, “Implicações do suporte, 

do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto”, e seus descritores: D5: 

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, 

foto etc.); D12: Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Conforme 

assumimos, a Prova Paraná, nas duas primeiras edições de 2019, opera com a 

mesma Matriz do Saeb.  

 No que se refere ao tópico II, a Prova Paraná “requer do aluno habilidades 

linguísticas de interpretar textos que conjuguem as linguagens verbal e não-verbal 



103 
 

ou, ainda, textos não-verbais. O aluno deve, também, demonstrar conhecimento de 

gêneros textuais variados para que possa reconhecer a função social dos textos” 

(BRASIL, 2011, p. 37). 

 No primeiro descritor do tópico II, D5 (Interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos etc.), segundo Brasil (2011), avalia-

se a capacidade em articular as diferentes linguagens (signos e sinais de outros 

códigos) no entendimento global do texto exposto. “Para demonstrar essa habilidade, 

não basta apenas decodificar sinais e símbolos, mas ter a capacidade de perceber a 

integração entre a imagem e o texto escrito. A integração de imagens e palavras 

contribui para a formação de novos sentidos do texto” (BRASIL, 2011, p. 38). 

 Na sequência apresentaremos questões recortadas da 1ª e 2ª edições da 

Prova Paraná que envolvem o D5 e, posteriormente, trataremos de algumas 

implicações que envolvem a redação desse descritor. 

 

 Figura 16: Questão 8 da 1ª edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagem Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

Descritor D11: Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos 
verbais e não verbais. 
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 Na análise das vinte questões que compõem a 1ª edição da Prova Paraná, 

observamos a presença de três gêneros textuais compostos por linguagem não 

verbal. Desses, a questão oito (Quadro 23) é identificada no caderno de comentários 

pelo descritor 11, conforme pode ser conferido acima. Esse descritor, com essa 

redação, não é contemplado na Matriz de Referência. Pelas nossas análises, o 

descritor abordado nessa questão é o 5: Interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). O tipo de tirinha que embasa a 

questão aparece frequentemente em livros didáticos, de forma que os alunos 

possuem certa facilidade em reconhecer o gênero, fazer a leitura, para identificar o 

que se pede. Para responder à questão proposta o aluno deverá considerar os 

aspectos verbais e não-verbais do texto para perceber que o menino tenta enganar 

a mãe, como a mudança de comportamento na sequência dos quadrinhos, de 

tranquilidade nos dois primeiros, passa a agitação, claramente representada no 

terceiro quadrinho pelas expressões faciais e corporais e pela pergunta feita à mãe, 

após saber que ela se preparava para ir a uma reunião com a professora. O último 

quadrinho reforça a tentativa de enganar a mãe, observada em sua expressão e na 

justificativa que dá à mãe para ela não ir à reunião. Conhecimentos prévios sobre as 

tirinhas do personagem contribuirão para a leitura, pois o aluno poderá relacionar a 

esse texto as características questionadoras do personagem sobre a escola, que 

sempre resultam na convocação dos pais devido ao seu comportamento em sala de 

aula, bem como seu desprazer pelas atividades escolares. 
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 Figura 17: Questão10 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

Fonte: Imagem Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

Trata-se da questão 10 da avaliação, que apresenta para leitura o gênero 

discursivo “História em quadrinhos” do conhecido personagem Garfield. O gênero 

discursivo em tela é constituído pela linguagem verbal e não verbal e exige do leitor 

que faça a relação entre essas linguagens, lendo o que é dito e o que é mostrado 

pelas imagens que o constituem.  

A tirinha do personagem Garfield exige que o estudante considere os 

aspectos verbais e não verbais, para construir sua interpretação da história. O 

gênero histórias em quadrinhos – HQs – é normalmente bem aceito por 

adolescentes e crianças, em função de humor, linguagem, aspecto gráfico, entre 

outros.   

A habilidade avaliada por essa questão, de acordo com a prova comentada, é 

a que se refere ao D5 (Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto etc.); espera-se que o leitor identifique um atributo 
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do personagem felino naquele contexto. Para demonstrar essa habilidade, não basta 

apenas decodificar sinais e símbolos, mas ter a capacidade de perceber a interação 

entre a imagem e o texto escrito, na constituição do gênero. 

Ao analisarmos essa questão, percebemos um problema na redação do 

descritor – “interpretar com auxílio de material gráfico diverso” – que desconsidera a 

multimodalidade constitutiva do gênero discursivo. Imagens, cores, sons, 

movimentos constituem um gênero discursivo e exigem do leitor “multiletramentos”, 

isso porque grande parte dos textos produzidos na atualidade são multissemióticos 

ou multimodais, ou seja, são compostos de múltiplas linguagens, como é o caso das 

histórias em quadrinhos.  

Há uma presença cada vez maior de gêneros diversificados nas provas e 

também de gêneros caracterizados como multimodais, constituídos por duas ou 

mais modalidades semióticas, dessa forma, julgamos importante a reformulação da 

redação do descritor 5, pois as outras linguagens presentes num gênero discursivo 

não são complementos/auxílios para interpretar a linguagem verbal, mas fazem 

parte da estrutura composicional do gênero e, como tal, devem ser trabalhadas em 

sala de aula. 

Segundo Rojo (2012), o multiletramento é um fato. Devido as mudanças das 

linguagens do século XXI com o advento da era digital, há uma necessidade em 

englobar (todas) as linguagens (imagens, corpo, movimento, música vídeo, áudio 

etc.) no currículo escolar, portanto nas avaliações diagnósticas, como é o caso da 

Prova Paraná. Isso porque a maioria dos textos produzidos atualmente são 

multissemióticos ou multimodais. A respeito disso a autora destaca: 

 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos 
contemporâneos, que exigem multiletramentos. Ou seja, textos compostos 
de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e 
práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) 
para fazer significar (ROJO, 2012, p. 19). 

 

Ainda de acordo com Rojo (2012, p. 13), o conceito de multiletramentos 

apresenta dois aspectos específicos: “a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio das quais ela se informa 

e se comunica”. Percebemos, então, que ocorreu uma mudança histórica no 
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conceito de texto, uma alteração no discurso e, consequentemente, uma mudança 

na sala de aula. Imagens 3D, artefatos digitais e infográficos fazem parte do 

contexto cultural atualmente, e esses textos precisam entrar na sala de aula, uma 

vez que a escola não é um privilégio para os textos escritos e impressos. 

 Percebemos, pelo tópico II da matriz e pelos descritores, algumas das 

capacidades de leitura descritas por Rojo (2004), para a formação do leitor cidadão. 

Esse tópico pressupõe a consideração da capacidade de recuperação do contexto 

de produção e suas implicações na compreensão do texto. O leitor, aluno avaliado, 

deverá refletir sobre as condições de produção do texto em estudo e, além disso, de 

acordo com os descritores, deverá estabelecer as relações com outras linguagens e 

a função social do gênero. Logo, podemos afirmar que há uma preocupação com a 

leitura cidadã, ou seja, ler para a cidadania, o que significa   

 
[...] [escapar] da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em 
relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 
social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias 
que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a vida e colocá-
lo em relação com ela. Mais que isso, as práticas de leitura na vida são 
muito variadas e dependentes de contexto, cada um deles exigindo certas 
capacidades leitoras e não outras (ROJO, 2014, p. 01-02). 
 

 Ao analisar os descritores citados anteriormente, observamos a presença do 

conceito dialógico da linguagem. Segundo Bakhtin e Volóchinov ([1929] 2006), 

interagimos por meio da linguagem, que se mostra através de enunciados. Os 

enunciados são produzidos de acordo com a finalidade e o campo discursivo no qual 

estão inseridos. Esses enunciados são relativamente estáveis elaborados em cada 

campo de utilização da língua. Eles são denominados por Bakhtin ([1951-1953] 2003) 

de gêneros do discurso, e é através deles que nos comunicamos. Assim, quando 

falamos em finalidade – projeto de dizer do texto; intuito discursivo -, podemos dizer 

que falamos sobre gêneros do discurso e sobre a função social do gênero.  

Quando o leitor (o aluno, no caso) se depara com um gênero discursivo, no 

seu dia a dia, na internet, na rua, ou em uma prova escolar, busca compreender 

esse intuito discursivo – ou intenção discursiva –, que é a vontade, o desejo de dizer 

do enunciador (autor do texto). Ao considerarmos que “toda compreensão da fala 

viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão 

é prenhe de resposta” (BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 271), a proposta da prova, é 
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que determina em que medida se dará o retorno do aluno e sua compreensão em 

relação à leitura. 

O estudante, no momento da prova, ao se deparar, então, com um gênero 

discursivo dado, em uma questão, busca compreender o desejo de vontade do 

enunciador e de dar um retorno ao que lhe foi apresentado, levando em 

consideração suas leituras prévias, conhecimento prévio sobre o assunto e gênero, 

para que possa se posicionar em um aspecto interativo e ideológico com o texto. 

 É importante que o aluno perceba a função social do gênero e não 

meramente o nome ou a designação do gênero. O descritor da finalidade se refere 

então a uma perspectiva dialógica visto que os gêneros são indissociáveis do uso 

concreto da língua; o aluno deve conhecer os gêneros e saber usá-los (ler e produzir) 

e compreendê-los em seu uso efetivo para que possa narrar um fato, convencer 

alguém a alguma coisa, posicionar-se de forma ativa e crítica diante de um gênero 

discursivo qualquer, ou vários integrados.  

 Tendo como norte de análise o tópico II da Matriz de referência e o D12 

(Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros), no qual o aluno deve ser 

capaz de “reconhecer, na leitura de gêneros textuais diferenciados, a função social 

dos textos: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, 

recomendar etc.” (BRASIL, 2011, p. 40), passamos à análise das questões das 

provas: 
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Figura 18: Questão 4 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
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Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

A questão 4 da 1ª edição da prova apresenta o gênero discursivo Campanha, 

um gênero com o qual o aluno se depara constantemente no meio social. Neste 

caso, trata-se de uma campanha de Natal para arrecadação e doação de brinquedos 

para crianças carentes.  A recorrência de verbos no imperativo como “doe” e “faça” 

instigam o leitor a um comportamento, convocando-o a participar da campanha, a 

tornar-se um “doador de sonhos”. A estrutura composicional do gênero, constituído 

pela linguagem verbal e não verbal, é objetiva, breve e direta. Apela para o 

emocional do leitor, explicando que brinquedos são atemporais e precisam do outro 

(crianças) para que a fantasia que o integra permaneça e que a criança pode fazer 

um brinquedo feliz. O texto verbal fala do desapego e se dirige a uma multiplicidade 

de leitores. A imagem centralizada no cartaz é a de um brinquedo de pelúcia, um 

leão, com aspecto tristonho, articulado com o enunciado “Este brinquedo quer uma 
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criança de Natal”. Durante o processo de leitura, o aluno deve ser capaz de 

relacionar os aspectos verbais e não verbais para compreender o intuito discursivo 

do enunciador que é o de conscientizar, sensibilizar e aderir à campanha doando um 

brinquedo, levando-o, portanto, a selecionar a alternativa “(c) divulgar uma 

campanha”.  

 Há a possibilidade de o estudante fazer relações entre o conteúdo do cartaz e 

sua realidade de vida: se já doou ou se já recebeu presentes oriundos de 

campanhas de doação, o que explicita as desigualdades sociais entre seus pares. 

Dessa forma, infere-se que durante o processo de leitura o aluno (leitor) ativa as 

capacidades de apreciação e réplica, seus conhecimentos sobre o gênero e a 

vontade intuitiva do enunciador. 

 

Figura 19: Questão 8 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

A questão analisada aqui (questão 08) pertence à 2ª edição da prova, e ela é 

marcada no caderno de comentários com descritor D12. Para a elaboração da 

questão toma-se trecho de reportagem da revista SuperInteressante, a respeito de 

uma longa pesquisa científica acerca da saúde humana. A revista, sabidamente, 



111 
 

adota uma linguagem que se aproxima do adolescente, usando figuras de linguagem 

e expressões que trazem uma maior identificação com a faixa etária alvo da revista. 

 O título do texto atrai a atenção, pois traz uma afirmação que funciona como 

uma espécie de isca, que atrai o leitor. O enunciado solicita a identificação do 

objetivo do texto. Para que o estudante possa responder corretamente, e identificar 

que se trata de um texto de divulgação científica, precisa recorrer ao seu repertório 

de identificação de diferentes gêneros discursivos, com suas diferentes linguagens, 

recursos não verbais, entre outros.  

Ao se considerar que a língua é uma prática social, que se concretiza na 

interação por meio de enunciados, o texto passa a ser concebido como a 

materialização de um agir social, o que significa dizer que ele possui função social. 

Sendo assim, ao produzir um texto, o autor está realizando um ato social e, como 

tal, este possui uma finalidade comunicativa. Esse texto não apenas informa o leitor 

acerca da pesquisa sobre a saúde humana na Universidade de Harvard, mas tem 

como finalidade apresentar um estudo científico que comprova que o bem estar está 

atrelado aos laços sociais.  Na prova, porém, a finalidade comunicativa citada acima 

é esvaziada em detrimento do objetivo: a prática docente parece mostrar que, de 

uma forma bastante ampla, estudantes preocupam-se de forma bastante ostensiva 

com o resultado final – a nota –, independentemente de relações dialógicas com o 

texto, ou conhecimentos construídos a partir da interação leitor-texto-contexto. 

Esses aspectos não podem ser negligenciados no ensino, pois o bom leitor 

deve ser capaz de compreender para que serve um determinado texto, a partir dos 

propósitos que o motivaram e a circulação social a que este se destina. Na vertente 

teórica na qual nos inserimos, o texto é concebido  

 

[...] como um conjunto de sentidos e apreciações de valor das pessoas e 
coisas do mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor e da 
situação de interação entre eles – finalidades da leitura e da produção do 
texto, esfera social da comunicação em que o ato da leitura se dá (ROJO, 
2004, p. 3). 

 

Tais considerações na prova institucional podem chamar a atenção para a 

questão de que os textos têm determinadas finalidades e que estas vão além da 

superfície textual, de meramente identificar uma informação. 
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Ao concluirmos essa seção, que tratou do tópico Implicações do suporte, do 

gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto, pudemos notar a presença de 

questões que levam o estudante a identificar a finalidade de diferentes textos, de 

diferentes gêneros textuais, aliando aspectos verbais e não-verbais, perceber a 

função social dos textos, bem como ativar conhecimentos prévios que possam 

dialogar com o texto em questão. 

 

4.3. Relação entre textos 

 

 O tópico III da Matriz de Referência (Relação entre textos) apresenta dois 

descritores: D20 (Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 

comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em 

que ele foi produzido e daquelas em que será recebido) e D21 (Reconhecer 

posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema). 

Tais habilidades são essenciais no mundo contemporâneo: o processo de escritas e 

leitura(s) em meios digitais tem sofrido, nos últimos anos, um aumento vertiginoso, 

novas formas discursivas – blogs, vlogs, fanfics, tik tok, postagens em diferentes 

redes sociais, cada qual com suas regras sobre número de caracteres, linguagens 

mais ou menos aceitas a depender da sua audiência etc. – que aliam textos com 

imagens, sons, figuras (emojis). Somem-se a esse volume de produção/leitura de 

novas formas discursivas os textos em meios tradicionais, e aí então se percebe a 

necessidade de observar diferentes pontos de vista acerca de um fato, notícia, 

compreensão de um texto ou vídeo (ou ambos ao mesmo tempo) curto, longo, 

formal ou informal, bem como, mesmo involuntariamente, o leitor receber em sua 

tela de telefone celular ou computador diferentes pontos de vista, opiniões acerca de 

um mesmo tema, seja de ordem política, esportiva, de um programa de reality show. 

Os descritores do tópico III, então, visam a uma prática leitora mais aprofundada, 

que permite ao estudante/leitor perceber as nuances presentes em uma gama 

infinita de gêneros discursivos que, com a evolução digital, reinventa-se, renova-se a 

cada dia. 

 É relevante retomarmos Fuza (2010) quando apresenta a reorganização da 

Matriz de Referência e afirma que os tópicos apresentados e seus descritores 
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funcionam de forma que as habilidades de leitura se iniciam pela exigência de 

capacidades mais elementares (D1), e se ampliam até as capacidades que exigem a 

combinação de habilidades de leitura de várias ordens culminando, então, nos 

últimos descritores da Matriz de Referência (D20 e D21), em que o leitor coloca em 

prática suas capacidades “de apreciação e réplica em relação ao texto” (ROJO, 

2004). A partir disso é necessário compreender cada um desses descritores e 

observar de que forma são avaliados na Prova Paraná. 

 Conforme Brasil (2011, p. 42), avalia-se no D20 a habilidade de comparar 

textos do mesmo gênero, com a mesma temática, para perceber “características que 

não são comuns aos dois”. O objetivo do descritor é “medir a habilidade que todo 

cidadão precisa ter: diferenciar evidências e análises tendo em vista que um mesmo 

objeto pode ser alvo de inúmeros olhares” (BRASIL, 2011, p. 42). O leitor, portanto, 

para interpretar e estabelecer relações entre textos, lança mão de um conjunto de 

conhecimentos relacionados aos aspectos dialógicos, como: identificar o gênero, o 

autor, posição social ocupada pelo autor, em que situação escreve, finalidade do 

texto, posição do autor frente ao tema, de que modo o autor “valora” o tema, “que 

ideologias o autor assume e coloca em circulação” (ROJO, 2004), enfim, é 

necessária a interação do leitor com o autor, mediada pelo texto. 
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Figura 20: Questão 1 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 
 

Na questão 1 da 1ª edição da Prova Paraná, temos dois textos que deverão 

ser lidos, analisados e comparados, uma vez que a questão abarca o D20 

(Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 

que tratam do mesmo tema, em função das condições em ele foi produzido e 

daquelas em que será recebido). Primeiramente cabe destacar que os dois textos 

mobilizados para esta questão pertencem ao mesmo gênero discursivo, a notícia. 

Logo, ao deparar-se com eles, o aluno deveria mobilizar o seu repertório de 

conhecimentos textuais e discursivos  

e identificar o caráter informativo deste gênero, além de reconhecer sua 

aparente objetividade. Aqui, encontramos consonância com Koch e Elias (2011, p. 

43), com base em Bakhtin, que afirmam que ativamos modelos existentes “em 
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práticas comunicativas configuradas em textos, levando em conta elementos que 

entram em sua composição (modo de organização), além de aspectos de conteúdo, 

estilo, função e suporte de veiculação”. 

 No plano do conteúdo temático, vale ressaltar que as duas notícias 

apresentam certa similaridade, uma vez que abordam o turismo, o lazer e a natureza. 

Enquanto a primeira destaca um lugar recém-descoberto por turistas no Espírito 

Santo, a segunda apresenta a sugestão de um parque como passeio para os 

amantes de Ecoturismo também no estado capixaba. Nas duas observamos 

elementos estruturais do gênero discursivo notícia: objetividade, escrita em terceira 

pessoa, por exemplo. 

 Após a leitura dos dois textos, ao aluno questionou-se: “Esses textos têm em 

comum o fato de”. Como resposta correta, o estudante deveria assinalar a 

alternativa b) “Citarem atrações turísticas do Espírito Santo.” Nota-se, portanto, que 

ao estudante é solicitado que identifique e distinga acerca de uma mesma temática 

(turismo, lazer e natureza) em textos diferentes. 

 Esta questão exige que o aluno compare dois textos. Para que isso ocorra de 

modo eficaz e o estudante demonstre sua competência leitora, ele precisa confrontar 

os textos, buscando-se semelhanças ou diferenças no que se refere ao tema, 

assunto, objetivos do gênero, relações com outros textos, por exemplo. De acordo 

com Rojo (2004), as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao 

texto levam em conta o aspecto da intertextualidade (no nível temático): no momento 

da prova, o estudante toma contato com textos diferentes acerca do mesmo tema, 

mobilizando, como já dito anteriormente, seus conhecimentos prévios, e fazendo 

relações com outros textos já conhecidos, “que poderão dele resultar como réplicas 

ou respostas”. 
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Figura 21: Questão 1 da 2ª edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 
 

A questão 1 da 2ª edição da Prova Paraná de 2019 alude ao item III da Matriz 

de Referência de Língua Portuguesa, ou seja, aborda a “Relação entre textos”. 

Quanto ao descritor avaliado nesse item, ela mobiliza o de número 20 que é 
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“Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 

que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e 

daqueles em que será recebido”. 

 Ao analisarmos a questão, observamos a presença de dois textos: “O lutador”, 

poema de Carlos Drummond de Andrade, e “Carta”, de Mario Quintana. 

Primeiramente, devemos considerar que são gêneros discursivos distintos e que, 

diante disso, apresentam propósitos comunicativos também distintos. Enquanto o 

primeiro, em virtude da natureza de sua linguagem, busca sensibilizar por meio de 

metáforas e recursos estéticos próprios do gênero, o segundo é uma carta e tem, 

conforme Bazerman (2006), um caráter informativo, argumentativo e persuasivo. 

 Após a leitura dos dois textos, o estudante foi convocado a responder ao 

seguinte questionamento: “Esses dois textos mostram que a luta com as palavras 

pode ser”; e tinham como resposta correta a alternativa “b) instigante”. O aluno, 

nessa questão, deveria ler o texto e compreender a relação existente entre eles, ou 

seja, interpretar o que neles haveria de comum: a relação dos sujeitos – poeta e 

prosador – com as palavras. Nota-se, ainda, que entre as alternativas apresentadas, 

todos os distratores possuem sentido negativo (“traumática”, “insensível”, 

“impiedosa”, “espinhosa”), de forma que a alternativa b resta como a única 

possibilidade de acerto, desde que se leve em consideração os trechos dos textos 

que permitam perceber o seu caráter “instigante”. No primeiro texto, por exemplo, os 

versos “Lutar com palavras/É a luta mais vã./Entanto lutamos/Mal rompe a manhã” 

produzem como sentido que, apesar de difícil lutar com palavras, o eu lírico se sente 

instigado a continuar a batalha. Quanto ao segundo texto, pode-se notar o aspecto 

intrigante da luta com as palavras, pelo trecho “Como vês, para isso é preciso uma 

luta constante. A minha está durando a vida inteira”. 

 A partir da questão acima, podemos perceber a relação dialógica da 

linguagem, na qual os leitores, em uma atitude responsiva, de resposta ao texto lido, 

precisam encontrar os pontos em que os textos convergem, se tocam. Neste caso, o 

fator que confere similaridade aos dois textos é a relação existente entre os sujeitos 

dos textos e a palavra.  
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Isso significa que, dessa perspectiva, o texto não é um objeto autônomo, 
nem como texto e nem como gênero textual. É um objeto múltiplo, um 
objeto que envolve sujeitos múltiplos e que, para a produção de sentidos e 
efeitos de sentido, exige que esses sujeitos assumam determinados lugares 
discursivos e o façam circular diferentes discursos a partir desses lugares. O 
sujeito da recepção – o leitor, o espectador, o destinatário – tanto quanto o 
sujeito da produção é necessariamente um participante ativo da esfera 
discursiva em que o texto acontece. Quer ele se dê conta disso ou não. 
(BRAIT, 2008, p. 18). 

 

 Como percebemos, o leitor, nessas práticas discursivas, coloca-se como um 

sujeito ativo no ato da leitura. Ou seja, a ele cabe, no ato da leitura, compreender os 

engendramentos do discurso, desvelar os sentidos e seus efeitos. A habilidade 

avaliada nesse descritor precisa ser desenvolvida de forma mais contundente em 

sala de aula, tendo em vista que a questão que envolve esse descritor na 2ª edição 

apresentou uma taxa de acerto de apenas 38%, conforme resultado apresentado no 

Quadro 12. 

Ainda tratando do tópico III da matriz, outro descritor que o compõe é o D21 

(Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato 

ou ao mesmo tema). A habilidade avaliada por meio desse descritor relaciona-se à 

identificação de diferentes opiniões emitidas sobre um mesmo fato ou tema. 

Segundo Brasil (2011, p. 44), tal habilidade é de grande relevância no ensino da 

Língua Portuguesa, pois desenvolve no aluno a capacidade de “analisar criticamente 

os diferentes discursos. Inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos”. Observamos que o D21 não foi avaliado na 1ª edição da prova 

e, quanto à 2ª edição, segue a análise: 
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Figura 22– Questão 16 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

Nesta questão podemos destacar a noção de contexto, uma vez que ao lê-la 

e buscar respondê-la, o aluno deverá considerar, por exemplo, quem diz, quando diz, 

como diz e porque diz. Pois, devem considerar, por exemplo, a posição ocupada 

pelos autores das opiniões expressas nos textos 1 e 2. No primeiro, seu autor é 

engenheiro ambiental, no segundo, professor de eletromagnetismo. As opiniões 

divergentes percebem-se, no texto 1 em: “A exposição permanente às radiações 

eletromagnéticas pode causar cefaleia, insônia e até alterações cardiovasculares”; 

no texto 2, em: “Não há comprovação de que a radiação das antenas de telefonia 

celular cause dano à saúde”. 

 Como se nota, ao analisarmos as três questões que se enquadram no tópico 

III da Matriz de Referência, o próprio enunciado estabelece uma comparação entre 

os dois textos de cada uma delas, observe-se: 
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Questão Edição Enunciado 
Questão 1 1ª Esses textos têm em comum o fato de 
Questão 1 2ª Esses dois textos mostram que a luta com as palavras pode ser 
Questão 16 2ª Nesses dois textos, as opiniões emitidas pelos professores são 

 

 Ao leitor/estudante cabe apenas, como se percebe, identificar as diferenças 

ou semelhanças que a comparação permite estabelecer. Os textos, ora de mesmo 

gênero, ora de gênero distinto, possibilitariam, se assim o fosse estimulado, que os 

alunos inferissem sobre seus sentidos, ou seja, como leitores ativos mobilizariam 

suas competências leitoras para a percepção destas semelhanças ou diferenças. 

 O tópico III da Matriz de Referência apresentou, nas questões analisadas, 

dimensões dialógicas que dão conta de o estudante perceber diferentes formas de 

tratar uma informação na comparação com textos que tratam do mesmo tema, 

levando-se em conta as condições de produção e recepção, bem como exigiu-se do 

estudante reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas a um 

mesmo fato ou tema. Destacou-se aqui a necessidade de uma prática leitura mais 

aprofundada, tendo em vista a enorme gama de gêneros discursivos em meios 

digitais, principalmente. 

 

4.4 Coerência e coesão no processamento do texto 

 

O quarto tópico da Matriz de Referência exige do aluno habilidades que o 

levem a identificar os mecanismos de coerência e coesão que estruturam o texto. 

Este tópico é composto por sete descritores. Trataremos deles de forma ampla e, 

como já sinalizamos no Capítulo III, recortaremos, para análise, os descritores D7 e 

D10. 

 Os descritores que compõem o tópico são: D2 (Estabelecer relações entre 

partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a 

continuidade de um texto; D7 (Identificar a tese de um texto); D8 (Estabelecer 

relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la); D9 (Diferenciar 

as partes principais das secundárias em um texto); D10 (Identificar o conflito gerador 

do enredo e os elementos que constroem a narrativa); D11 (Estabelecer relação 
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causa/consequência entre partes e elementos do texto) e D15 (Estabelecer relações 

lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.).  

 Embora ambos os elementos – coesão e coerência – sejam utilizados com a 

mesma finalidade, qual seja, quem constrói um enunciado, quer se fazer ser 

entendido por seu interlocutor (e aí, como citaremos logo a seguir, ambos os 

elementos agem, seja na superfície, seja de forma mais aprofundada no texto.), os 

conceitos de coesão e coerência, de acordo com Koch (2015) e Koch e Travaglia 

(2002), vêm sofrendo alterações com o passar do tempo, ficando cada vez mais 

distintas as concepções de um e de outro: a coesão pode ser aplicada num texto, 

pois faz parte do seu processo de construção.  

 A coerência, por sua vez, constrói-se a partir do que está no texto, ou seja, 

não faz parte, necessariamente, da aplicabilidade dos elementos de coesão que 

estão no texto: ocorrei aí – a coerência e os elementos textuais – uma relação 

interativa. Os elementos de coesão utilizados num texto são perceptíveis, estão na 

superfície do texto, pois se trata de elementos utilizados para darem interpretação 

clara do texto, para estabelecer o modo como as frases se combinam. A coerência, 

assim, não está marcada superficialmente no texto, ela é profunda e não linear; “não 

está apenas no texto nem só nos usuários, mas no processo que coloca texto e 

usuários em relação numa situação” (KOCH; TRAVAGLIA, 2002, p. 40). 

 Na perspectiva dialógica essas noções estão relacionadas com a produção do 

enunciado. De acordo com Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 261): 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. 

 

 Conforme Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 308), entendendo que o texto é um 

enunciado, dois elementos fundamentais devem ser considerados: “a sua ideia 
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(intenção) e a realização dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses 

elementos, a luta entre eles, que determina a índole do texto”.  Além disso, segundo 

o autor, “por trás de cada texto está o sistema da linguagem” (BAKHTIN, ([1951-

1953] 2003, p. 309). Dessa forma, podemos dizer, pela perspectiva dialógica, que as 

noções de coesão e coerência compreendem a relação entre a linguagem e seus 

aspectos técnicos e as ideias do autor/sujeito falante num todo harmônico. 

 Deste ponto em diante trataremos dos descritores D7 e D10, recortados do 

tópico IV da Matriz de Referência. 

 O D7 (Identificar a tese de um texto) traz como habilidade a ser avaliada a 

capacidade do estudante em perceber em um texto, geralmente dissertativo-

argumentativo, qual é o ponto de vista ou a ideia central defendida pelo autor. 

Conforme Brasil (2011, p. 55), “a exposição da tese constitui uma estratégia 

discursiva do autor para mostrar a relevância ou consistência de sua posição e, 

assim, ganhar a adesão do leitor pela adoção do mesmo conjunto de conclusões”. 

 Reconhecer a tese, o ponto de vista do autor é uma habilidade que requer do 

aluno perceber a vontade discursiva do falante, a esfera de circulação, o tempo 

histórico de produção do enunciado, de como foi situado historicamente. O 

estudante, então, na intenção de identificação da ideia central – tese – de um texto, 

põe-se também em relação a outros textos, anteriores a ele, retoma outras leituras, 

outras experiências, de forma que as tramas se cruzem, gerando a réplica.  
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Figura 23: Questão 12 da 1ª edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

A questão 12 apresenta ao estudante um texto informativo a respeito da 

linguagem, seu uso e função em diferentes grupos identitários. O texto é de 2010, e 

é bastante atual, tendo em vista a forma como as diferentes tribos de jovens se 

adaptam, incluem-se, identificam-se através dos mais diferentes recursos da língua. 

Há um aspecto valorativo do autor acerca da língua viva, mutável, social e este 

aspecto pode facilitar a aproximação do estudante com a questão, que procura 

saber sobre a ideia central do texto. A identificação da tese – “[...] a língua constitui 

marca identitária da comunidade que a usa” – contribui para que o leitor possa se 

posicionar sobre o tema. De forma geral, este tipo de texto apresenta argumentos 

bem desenvolvidos como, por exemplo, nesse caso, o de que a língua é “moldável, 

para satisfação dos propósitos da fala; ela é variável, para oferta às escolhas dos 

falantes; ela é dinâmica para servir às necessidades de expressão nas diferentes 

situações, nos diferentes lugares, nos diferentes momentos. Só assim ela revela as 

identidades individuais [...]”, que garantem a credibilidade da tese defendida. Os 

distratores cumprem uma função relevante, pois sem uma leitura atenta, facilmente 
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marca-se uma questão equivocada. O descritor referente a esta questão trata de 

coerência e coesão no processamento do texto e trata-se de identificar a tese de um 

texto. 

Para identificar a tese o leitor deve dialogar com o texto no nível estrutural, 

observando a organização, a estrutura composicional do gênero, a sequência das 

ideias e também no nível discursivo, pois deve saber quem diz (Maria Helena de 

Moura Neves), o que diz (A língua constitui marca identitária da comunidade que a 

usa), para quem diz (Leitores da Revista Língua Portuguesa) o que diz. 

 
Figura 24: Questão 9 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 
O enunciado para responder à questão 9 tem por base o texto Vegetarianos 

fazem mal ao meio ambiente, que aborda a substituição de alimentos de origem 

animal por leguminosas como soja e lentilha e os impactos dessa mudança para o 

meio ambiente. O autor apresenta argumentos para defender a tese de que o 

consumo de vegetais, em função do seu processo de industrialização, prejudica 
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mais o ambiente do que o consumo de carne vermelha – alternativa E. Para 

identificar a tese o aluno deve considerar a valoração expressiva do autor explicitada 

no próprio título, que desconstrói a imagem do vegetariano como protetor e defensor 

do meio ambiente. A temática abordada suscita réplica, pois gera certa surpresa, ao 

leitor que se vê inundado por discursos sociais que qualificam positivamente o 

vegetarianismo, e pode até contribuir para mudanças de opinião acerca do 

vegetarianismo, haja vista que o texto é da revista Galileu – revista bastante 

conhecida e que conta com certa credibilidade.  

 As duas questões apresentadas nas provas apresentam valorações sociais 

que ensejam a réplica do leitor, apresentam, além da posição do autor, uma visão 

dele acerca do social, da sociedade e essa visão pode instigar o leitor a concordar 

ou discordar do autor. 

O D10 (Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem 

a narrativa) exige do leitor o conhecimento da estrutura da narrativa que, segundo 

Brasil (2011), compõe-se, geralmente, de quatro partes organizadas em: introdução, 

desenvolvimento, clímax e desfecho. 

 
I) Introdução ou Apresentação – corresponde ao momento inicial da 
narrativa, marcado por um estado de equilíbrio, em que tudo parece 
conformar-se à normalidade. Do ponto de vista da construção da narrativa, 
nesta parte, são indicadas as circunstâncias da história, ou seja, o local e o 
tempo em que decorrerá a ação e são apresentada(s) a(s) personagem(ns) 
principais (os protagonistas); tal apresentação se dá por meio de elementos 
descritivos (físicos, psicológicos, morais e outros). Cria-se, assim, um 
cenário e um tempo para os personagens iniciarem suas ações; já se pode 
antecipar alguma direção para o enredo da narrativa. É, portanto, o 
segmento da ordem existente.  
II) O segundo momento – Desenvolvimento e Complicação – corresponde 
ao bloco em que se sucedem os acontecimentos, numa determinada ordem 
e com a intervenção do(s) protagonistas. Corresponde, ainda, ao bloco em 
que se instala o conflito, a complicação, ou a quebra daquele equilíbrio 
inicial, com a intervenção opositora do(s) antagonista(s) – (personagem(ns) 
que, de alguma forma, tenta(m) impedir o protagonista de realizar seus 
projetos, normalmente positivos). É, portanto, o segmento da ordem 
perturbada.  
III) O terceiro momento – Clímax – corresponde ao bloco em que a narrativa 
chega ao momento crítico, ou seja, ao momento em que se viabiliza o 
desfecho da narrativa.  
IV) O quarto e último momento – Desfecho ou desenlace – corresponde ao 
segmento em que se dá a resolução do conflito. Dentro dos padrões 
convencionais, em geral, a narrativa acaba com um desfecho favorável. Daí, 
o tradicional “final feliz”. Esse último bloco é o segmento da ordem 
restabelecida (BRASIL, 2011, p. 48-49). 
 
 



126 
 

 Para identificar os elementos que constroem a narrativa, evidentemente, o 

gênero discursivo deve ser composicionalmente narrativo, e durante a leitura o aluno 

deve considerar os aspectos dessa composição e a ordem dos fatos narrados. 

Poderá haver um diálogo do leitor com o texto na identificação de personagens, nas 

marcas de discurso direto e indireto, do foco narrativo (observado no uso dos verbos 

e dos pronomes) entre outras características envolvidas na narrativa. 

 

Figura 25: Questão 06 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 
 

A crônica apresentada na questão 06 traz um diálogo entre um casal, acerca 

de questões filosóficas existenciais. Este gênero discursivo, de acordo com Ritter 

(2009), é constituído por um caráter híbrido, visto possuir características literárias, 

mas pertencer à esfera jornalística. A linguagem é informal, com marcas linguísticas 

de conversas informais (“Rosinha”, “Benhê”, “viajar na maionese” etc.). O tema, no 

entanto, exige do estudante reflexão para entender as metáforas propostas pelo 

personagem do marido. O descritor avaliado pede que se perceba o elemento inicial 

que sustenta a continuidade da história. Levando-se em conta o esquema da 
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narrativa: introdução > desenvolvimento > clímax > desfecho, o estudante localiza a 

problemática que desencadeia o conflito, no desenvolvimento. A familiarização com 

textos narrativos pode ser um facilitador para que o estudante chegue à questão 

correta. 

 

Figura 26: Questão 2 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 
  

No texto Carta, de Mário Quintana, solicita-se ao estudante que identifique o 

trecho do texto que confirma o foco narrativo em primeira pessoa. O estudante já fez 

uma leitura anterior deste mesmo texto, tendo em vista que a questão 01 solicita a 

leitura de dois textos, para que se perceba a relação entre textos (tópico III da 

matriz). Quando o estudante se depara, então, com o enunciado da questão dois, já 

não se trata de fazer uma primeira leitura do texto; já há uma certa familiaridade com 

o gênero discursivo, com as palavras da carta, talvez até com a intenção de o autor 

tê-la escrito.  O foco narrativo esclarece o leitor a respeito do ponto de vista do autor, 

ou do eu-lírico, a partir do qual se constrói a narração. As marcas que demonstram o 

foco narrativo aparecem com frequência no decorrer do texto, desde a primeira linha, 
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ao identificar conjugações verbais em 1ª pessoa do singular, bem como uso de 

pronomes. Como alguns distratores apresentam marcas de 1ª pessoa, o aluno 

deverá fazer a leitura do texto, para saber qual das alternativas é a correta. 

 Observamos, na análise das questões da 1ª e 2ª edições da Prova Paraná, no 

que se refere ao D10, que o estudante deve mobilizar diferentes conhecimentos 

envolvidos em gêneros discursivos organizados pelo narrativo como, por exemplo, 

saber de que se trata o enredo (Quadro 32), compreendê-lo como o encadeado de 

ações que permitem a progressão do texto, observando, portanto, a coesão e a 

coerência do texto. Na 2ª edição da prova, o aluno deve saber o que é foco narrativo 

para responder adequadamente à questão proposta. Para isso, deve mobilizar 

conhecimentos sobre a estrutura da narrativa e sobre seus conhecimentos 

linguísticos e gramaticais como as marcas de pessoa no discurso, estabelecendo, 

portanto, diálogo com diferentes saberes envolvidos na coesão e coerência textuais. 

Pode-se afirmar que o conhecimento desses elementos é necessário para que o 

leitor compreenda a finalidade do texto, produza uma réplica, emita um ponto de 

vista crítico, entre outras possibilidades de interação e resposta. 

 Os descritores mobilizados neste tópico, em uma visão dialógica, pedem que 

o estudante perceba a vontade discursiva do falante, a esfera de circulação, o tempo 

histórico da produção do enunciado, sua situação histórica. No movimento dialógico 

houve, também, a necessidade de observância da estrutura composicional do 

gênero, identificar quem diz e para quem diz, bem como identificar a tese do texto, a 

partir da valoração expressiva do autor. Tais aspectos das dimensões dialógicas se 

fizeram presentes, portanto, neste tópico da Matriz de Referência. 

 

4.5 Relação entre recursos expressivos e efeitos de sentidos 

 

 O tópico V da Matriz de Referência leva em consideração a relação entre os 

recursos expressivos marcados no discurso e os efeitos de sentido que decorrem 

desses recursos. Esse tópico está disposto em quatro descritores: D16 (Identificar 

efeitos de ironia ou humor em textos variados), D17 (Reconhecer o efeito de sentido 

decorrente do uso da pontuação e de outras notações), D18 (Reconhecer o efeito de 

sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão) e D19 
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(Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos 

e/ou morfossintáticos). 

 Segundo Brasil (2011, p. 62), o tópico como um todo exige do leitor atenção e 

sensibilidade para “perceber os efeitos de sentido subjacentes ao texto”. Logo, é 

primordial a interação do leitor com o autor para compreender os sentidos do texto.  

 A utilização de recursos expressivos revela a valoração do autor no discurso e, 

portanto, suas posições acerca do tema trazidas para a comunicação discursiva, 

coincidentes ou não com as posições do leitor, abrindo-se, assim, para a réplica, 

pois, nas palavras de Bakhtin (1951-1953] 2003, p. 311), “o acontecimento da vida 

do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de 

duas consciências, de dois sujeitos”. 

 Conforme sinalizamos no capítulo III, trataremos com maior especificidade 

dos descritores D16 e D18. 

 O D16 (Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados) avalia a 

habilidade do aluno em “reconhecer os efeitos de ironia ou humor causados por 

expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela utilização de 

pontuação e notações” (BRASIL, 2011, p. 62). Espera-se, assim, que o estudante, 

perceba, pelas marcas no texto/discurso, o que provoca a ironia ou o humor.  
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Figura 27: Questão 10 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição /2019) 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

 

 A questão 10 apresenta a poesia de Manuel Bandeira “Anel de Vidro”, na qual 

o autor trabalha de forma intertextual a cantiga popular: Ciranda cirandinha, como já 

explicitamos neste trabalho ao tratar do D4 (Quadro 17). Nessa releitura feita pelo 

famoso poeta, nota-se uma ironia, a fim de dizer que o amor, no final das contas, 

não era um grande ou sincero sentimento. O enunciado da questão pede para que o 

aluno identifique o verso da poesia que contém ironia. Para marcar a opção correta 

((b) “- Eterno! era bem pouco e cedo se acabou”) é necessário que o leitor leve em 

consideração o sentido da palavra expressão no contexto discursivo apresentado, 

pois nele se encontra o efeito da ironia e a expressão do sentimento do eu-lírico. 

A ironia, do ponto de vista dialógico, conforme Volóchinov ([1929] 2013, p. 95-

96 apud SANTOS; MARQUES; RODRIGUES, 2019, p. 36) “está condicionada pelo 

conflito social: trata-se de um encontro, em uma mesma voz, de duas valorações 
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encarnadas e sua interferência mútua, uma interrupção”. Nesse conflito, o 

autor/falante usa determinadas palavras, termos, sentidos, com a intenção de que 

signifiquem o contrário. Este recurso está presente em uma variedade de gêneros 

discursivos: poemas, músicas, cartas, memes de internet, entre outros, fazendo, 

portanto, parte das práticas discursivas com as quais os estudantes estão em 

contato. Os efeitos de sentido gerados pelo uso da ironia, no entanto, não raramente 

apresentam-se como questões de difícil compreensão por parte dos estudantes, 

tendo em vista que não é algo marcado explicitamente no texto, e exige uma prática 

leitora prévia relacionada ao universo cultural, suas experiências e conhecimentos 

de mundo. 

 

Figura 28: Questão 14 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 
 

 

 A questão 14 traz como base o gênero discursivo tira em quadrinhos da série 

Peanuts, criada pelo cartunista norte-americano Charles Monroe Schulz, que tornou 

famoso o beagle Snoopy, cachorro de estimação do personagem Charlie Brown.  

Como se trata de um gênero composto pela linguagem verbal e não-verbal, é 

relevante que o estudante alie a parte escrita com a parte gráfica, para que consiga 

identificar o humor gerado pela história. Há um componente facilitador, neste caso, 
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que é o fato de a história apresentar um enredo relativamente comum na faixa etária 

de pré-adolescentes e adolescentes, a relação entre o humano e seu animal de 

estimação. Para identificar o efeito de humor o leitor deve considerar a 

multimodalidade que compõe o gênero, relacionando o verbal e o não-verbal no ato 

da leitura, pois esse efeito é dado pelo conjunto e será percebido no último 

quadrinho.  

 Temas atuais, com gêneros discursivos variados que explorem a relação 

verbal e não-verbal, trabalhados em sala de aula, podem ser de grande valia para 

que o estudante se habitue à prática de leituras que levem em conta aspectos 

relevantes do texto, facilitados pela relação entre textos e imagens. 

 As habilidades envolvidas no D16 e observadas nas questões (Quadros 34 e 

35) da Prova Paraná tratadas acima, apontam que para identificar efeitos de ironia e 

humor em diferentes gêneros discursivos o estudante lança mão de conhecimentos 

vários, pois esses efeitos não são dados de forma explícita. 

 Quanto o D18, componente do tópico V da Matriz de referência, diz respeito à 

habilidade do leitor em reconhecer o efeito de sentido de uma palavra ou expressão 

em funcionamento na comunicação discursiva. O autor, como já explicitamos, 

elabora seus enunciados a partir de um “projeto de discurso ou vontade de discurso” 

(BAKHTIN, [1951-1953] 2003, p. 281), imprimindo, assim, suas intenções, ideias, 

vontades que resultam em determinados efeitos de sentido. A escolha do autor por 

determinadas palavras ou expressões confere sentido ao texto considerando-se o 

todo do enunciado (tema, situação da comunicação discursiva, gênero discursivo). 

Portanto, para que reconheça os efeitos de sentidos dessas escolhas, o leitor deve 

dialogar com o texto que se lhe apresenta observando os aspectos envolvidos no 

todo do enunciado. Assim, o D18 (Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de palavras, frases ou expressões), é um importante procedimento de 

leitura, tendo em vista que permite ao estudante entender o aspecto geral de 

compreensão de um texto. Devemos destacar aqui que esse descritor foi o que 

apresentou menor desempenho na 2ª edição da prova em 2019. 
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Figura 29: Questão 7 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 

 

 No texto que embasa esta questão, a progressão das ações realizadas pelas 

personagens permite identificar, com uma leitura atenta, como a personagem à qual 

se refere a questão está se sentindo.  As diferentes possibilidades de efeito de 

sentido possíveis para a expressão utilizada pela personagem reforçam a relevância 

do descritor, tendo em vista que se o estudante não fizer leitura atenta, poderá 

entender o texto de forma equivocada. Levemos em conta que as palavras 

escolhidas a dedo pelo escritor, cada uma delas, cumpre ali uma função específica, 

de expressar uma ideia, uma intenção de passar a imagem do enredo ao leitor. 
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 Lembramos aqui que os resultados da primeira edição da prova apontaram 

que o D18 foi um dos que apresentou o menor índice de desempenho, juntamente 

com o D3. Tal resultado se deveu, provavelmente, porque o estudante não levou em 

conta o texto, apenas a expressão (“- Benhê, acorda”) que, descontextualizada, 

pode adquirir outros sentidos, diferentes do efeito que ganha na situação discursiva 

apresentada no texto que serve de base para a questão. De acordo com Bakhtin 

([1951-1953] 2003, p. 289-290), a língua possui “um rico arsenal de recursos 

linguísticos [...] para exprimir a posição emocionalmente valorativa do falante”, mas 

esses recursos, conforme o autor, são neutros fora da enunciação concreta, pois 

“não se refere a nenhuma realidade determinada”. Os efeitos de sentido, expressões 

valorativas, entoações expressivas, estão relacionadas à situação comunicativa, aos 

sujeitos. “As palavras não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas 

podem abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e 

diametralmente opostos do falante” (BAKHTIN, [1951-1952] 2003, p. 290) 

 

Figura 30: Questão 17 da 2ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 

A questão 17 traz um poema de Manuel de Barros, escritor da 3a geração 

modernista brasileira. Pode-se perceber, ao analisar o enunciado, que dois 

vocábulos – palavra e silêncios – são selecionados para que se questione o 
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estudante acerca de que tipo de relação eles indicam no texto. Além de o estudante 

pensar isoladamente no significado dos dois termos citados, há que se pensar na 

relação que há entre os dois termos, estratégia essencial para que se chegue ao 

efeito de sentido pretendido pelo autor. O estudante precisa observar a relação entre 

os dois vocábulos no contexto mais amplo do texto, no qual o eu-lírico finaliza o 

poema afirmando que a palavra toma lugar, dá voz, para que ele possa ficar no seu 

silêncio.  

É relevante observar alguns pontos importantes acerca dessa questão e o 

descritor que a envolve. O primeiro deles é que no gabarito que apresenta as 

questões comentadas da prova, nenhuma é avaliada pelo D18 e isso nos leva para 

o segundo ponto. 

No capítulo III dessa dissertação, ao refletirmos sobre os resultados das 

provas, afirmamos, com base nas informações a que tivemos acesso, que as 

maiores dificuldades observadas nas avaliações aplicadas aos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio “incluem realizar inferência do sentido de uma palavra ou de uma 

expressão [...] e reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 

determinada palavra ou expressão (33,7%)” (GAZETA DO POVO, 2019). Pela 

redação identificamos os descritores D3 e D18. Na sequência pontuamos, conforme 

os resultados da 2ª edição (Quadro 10 e Quadro 11), que as dificuldades da 1ª 

edição tinham sido superadas na 2ª edição, pois o D3 foi o descritor com maior 

desempenho e, como o D18 não foi mencionado no quadro com menor desempenho, 

inferimos que houve melhoras nas habilidades avaliadas por esse descritor. Porém, 

ao analisarmos a prova da 2ª edição, constatamos que o D18 não aparece nos 

comentários. Logo, não houve melhora nem piora, ele simplesmente não foi 

contemplado, o que nos leva para o terceiro ponto. 

A questão 17 da prova (Quadro 37) que analisamos aqui pelo D18, no 

gabarito/ prova comentada, é analisado pelo D19 (Reconhecer o efeito de sentido 

decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos): 
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Figura 31: Questão 17 da 2ª Edição da Prova Paraná e o problema do descritor 
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Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 
 
 
 O comentário destaca como resposta correta a opção “(D) exagero”, mas nas 

alternativas essa opção é “oposição”. A explicação não tem relação com o que é 

solicitado ao aluno. Não se observam efeitos de sentido decorrente da exploração 

de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos como o comentário argumenta. Por 

discordarmos da análise, explicação, comentário do gabarito é que apresentamos a 

análise da questão 17 pelo D18, pois o efeito de sentido é decorrente da escolha de 

uma determinada palavra e expressão e, nesse caso, da relação entre elas.  

 Equívocos como esse geram dados errôneos que podem prejudicar os 

resultados. Se, como dissemos anteriormente, os resultados podem redirecionar o 

fazer pedagógico, no sentido de intensificar o trabalho no desenvolvimento de 

habilidades de leitura que tenham se mostrado insatisfatórias, tais equívocos podem 

comprometer o aprendizado. 
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 As dimensões dialógicas observadas nos descritores deste tópico da Matriz 

de Referência dão conta da utilização de recursos expressivos que revelam a 

valoração do autor no discurso, da mesma forma como a identificação de ironia e 

humor, que podem ser percebidas ao se levar em conta a multimodalidade 

constitutiva dos gêneros textuais como, por exemplo, a tira em quadrinhos. Nota-se, 

também, que as habilidades de leitura são acionadas como um todo, sendo 

praticamente impossível um gênero discursivo, em uma dada questão, contemplar 

apenas um descritor.  

 

4.6 Variação linguística 

 

 O sexto e último tópico da Matriz de Referência, “Variação linguística”, expõe 

apenas um descritor, o D13 (Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto), que avalia, segundo Brasil (2011, p. 71), a 

habilidade “do aluno de perceberas marcas linguísticas identificadoras do locutor e 

do interlocutor, assim como as situações de interlocução do texto e as possíveis 

variações da fala”. 

Tópico e descritor são fortemente dialógicos e exigem do estudante 

habilidades para identificar no gênero discursivo o locutor/autor e o interlocutor 

considerando a situação comunicativa. “Um item relacionado a essa habilidade deve, 

portanto, centrar-se no reconhecimento das variações (gramaticais ou lexicais) que, 

mais especificamente, revelam as características dos locutores e dos interlocutores” 

(BRASIL, 2011, p. 72). 

Para tratar da variação linguística pela perspectiva dialógica da linguagem 

deve-se levar em consideração as relações sociais e os processos de interação que 

envolvem os sujeitos. Por essa perspectiva entendemos que o fenômeno da 

variação linguística está atrelado com o social e com os sujeitos sociais inseridos em 

determinadas situações discursivas que balizam a construção da enunciação. 

 

Toda situação inscrita duravelmente nos costumes possui um auditório 
organizado de uma certa maneira e consequentemente um certo repertório 
de pequenas fórmulas recorrentes. A fórmula estereotipada adapta-se, em 
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qualquer lugar, ao canal de interação social que lhe é reservado, refletindo 
ideologicamente o tipo, a estrutura, os objetivos e a composição social do 
grupo. As fórmulas da vida corrente fazem parte do meio social, são 
elementos da festa, dos lazeres, das relações que se travam no hotel, nas 
fábricas, etc.. Elas coincidem com esse meio, são por ele delimitadas e 
determinadas em todos os aspectos. Assim, encontram-se diferentes formas 
de enunciações nos lugares de produção de trabalho e nos meios do 
comércio (BAKHTIN; VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 130) 

 

Essa compreensão é importante para que o estudante observe as variações 

linguísticas em um gênero discursivo qualquer, levando em consideração (sempre) 

que o traço essencial do enunciado é o seu endereçamento. Nas palavras de 

Bakhtin ([1951-1953] 2003, p. 301),  

 

[todo] enunciado tem autor (e, respectivamente, expressão) e destinatário. 
Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo 
cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum 
campo especial da comunicação cultural, pode ser um público mais ou 
menos diferenciado, um povo, os contemporâneos, os correligionários, os 
adversários e inimigos, o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, 
uma pessoa íntima, um estranho, etc.; ele também pode ser um outro 
totalmente indefinido, não concretizado [...]. todas essas modalidades e 
concepções do destinatário são determinadas pelo campo da atividade 
humana e da vida a que tal enunciado se refere. A quem se destina o 
enunciado, como o falante (ou o que escreve) percebe e representa para si 
os seus destinatários, qual é a força e a influência deles no enunciado – 
disto dependem tanto a composição quanto, particularmente, o estilo do 
enunciado. Cada gênero do discurso em cada campo da comunicação 
discursiva tem a sua concepção típica de destinatário que o determina o 
gênero.  

 

Com isso, podemos afirmar que os graus de formalidade ou informalidade 

linguística, de variação linguística, impressos nos gêneros discursivos, dependem da 

situação comunicativa e da interação entre os atores sociais e para compreender 

essa multiplicidade o leitor deve levar em conta esses aspectos. Portanto, no 

momento da leitura, o leitor deve relacionar o conteúdo do texto com elementos que 

estão no contexto situacional. 
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Figura 32: Questão 15 da 1ª Edição da Prova Paraná 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (1ª Edição/2019) 

 
  

A questão 15 é uma do total de três questões que tomam por base o mesmo 

poema do autor parnasiano Raimundo Correia, de forma que é de se supor que já 

houve leituras desse mesmo texto. Em função da época de produção literária do 

autor (final do século XIX e primeira metade do século XX), é disponibilizado 

vocabulário auxiliar ao estudante. O poeta, em função de seu pertencimento ao 

parnasianismo, possui como características, entre outras, o apuro vocabular, bem 

como o uso de recursos como a inversão sintática (A lua a estrada solitária banha), 

que podem ser fatores que dificultam uma compreensão mais aprofundada do texto. 

O estudante deve estabelecer uma relação dialógica com conteúdos literários 

estudados no 2º ou 3º anos do Ensino Médio, quando se trata das escolas literárias 

Romantismo > Parnasianismo> Simbolismo, para dar-se conta tanto dos contextos 

histórico-sociais de produção do poema, como da linguagem utilizada à época. O 

enunciado da questão aqui analisada propõe, então, avaliar a capacidade de o 

estudante perceber, identificar marcas linguísticas que possam observar a relação 

locutor/interlocutor do texto.  
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Figura 33:  Questão 7 da 2ª edição da Prova Paraná 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Imagem da Prova Paraná (2ª Edição/2019) 

 
 

  A questão 7 da 2ª edição da Prova, assim como a questão 15 da 1ª edição 

(Quadro 39), avalia o D13 e vai, portanto, no mesmo sentido da questão anterior, de 

pedir que estudante perceba as variações linguísticas nos mais diferentes gêneros 

discursivos: na edição anterior da prova, como vimos anteriormente, o texto utilizado 

é um poema parnasiano, com recursos de métrica e vocabulário apurados, ao passo 

que na presente questão, temos uma tira com os personagens Coração e Cérebro, 

travando diálogos nos quais o primeiro personagem solicita frequentemente ao 

segundo que vão fazer atividades físicas. A linguagem, nesta questão, ao contrário 

da questão da edição anterior, aproxima-se bastante da linguagem normalmente 

utilizada por adolescentes, com várias marcas de informalidade (“tô ocupado), (tá 

pegando fogo”). Aqui, novamente, a relação dialógica que ocorre entre o estudante e 

o texto o remete a diversos outros momentos nos quais tirinhas são utilizadas nas 
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mais diversas disciplinas escolares, desde as séries anteriores, já tendo, inclusive, 

sido razão, as tirinhas, de memes por estarem, frequentemente, em questões de 

Enem e vestibulares. É de se supor, portanto, que nesta questão estudantes 

encontrem menos dificuldade para perceber o contexto da história apresentada, 

relacioná-lo com o seu dia a dia, no tipo de linguagem utilizada em aplicativos de 

bate-papo utilizados frequentemente por uma boa parte deles e, assim, identificar a 

resposta correta (alternativa destacada acima: (b) comum em bate-papo com 

amigos).  

O que parece ser importante, em relação a este descritor, é que sejam 

desenvolvidas atividades em sala de aula – e avaliadas em provas – que deem 

conta da enorme variedade linguística brasileira e, considerando nossa tamanha 

desigualdade social, que se proponham atividades que deem conta do tão 

conhecido preconceito linguístico que está tão enraizado na nossa sociedade, e que 

frequentemente é razão de preconceitos, em função de nós brasileiros não nos 

darmos conta do nosso grande e histórico multilinguismo.  

O descritor 13, único do 6º tópico da Matriz de Referência, que leva em conta 

perceber marcas linguísticas de locutor e interlocutor de um texto, propiciaram, nas 

questões, que o estudante leve em consideração as relações sociais e os processos 

de interação que envolvem os sujeitos. 

 Este capítulo teve por objetivo identificar e discutir como os princípios 

dialógicos perpassam as questões de Língua Portuguesa, na 1ª e 2ª edições da 

Prova Paraná, através da observância de como os descritores que constam na 

Matriz de Referência se apresentam na elaboração das questões da prova, 

conforme cita o Quadro 12.  

As análises das vinte e seis questões relacionadas aos descritores da Matriz 

de Referência nos permite afirmar que a Prova Paraná é elaborada considerando os 

aspectos dialógicos da leitura. Notamos que algumas questões poderiam ter seus 

enunciados formulados de maneira a propiciar o que de fato relata-se no descritor, 

bem como se deve tomar um maior cuidado na elaboração dos distratores, de forma 

que não acabe por possibilitar mais que uma resposta correta, ocasionando poluição 

na compilação de dados, levando-se em conta que estamos tratando de avaliações 

em larga escala.  
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Percebemos, também, a necessidade de reformulação nos descritores que 

compõem o tópico II da Matriz de Referência (D5: Interpretar texto com auxílio de 

material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.; D12: Identificar a 

finalidade de textos de diferentes gêneros) pois, conforme discutimos, o descritor 5 

desconsidera a multimodalidade dos gêneros discursivos compostos por aspectos 

verbal e não verbal, e o modo como a redação desse descritor se apresenta poderia 

ser atualizada, já que gêneros discursivos como os mencionados no próprio 

descritor são constituídos pelo verbal e pelo não verbal, num conjunto que se 

complementa de forma harmônica, os aspectos gráficos, dessa forma, não são 

auxiliares. Destes e de outros aspectos analisados, trataremos nas Considerações 

Finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Tomar como objeto de estudo a leitura se mostrou um desafio, na medida em 

que, ao mesmo tempo que a capacidade de leitura crítica é de grande relevância 

para o estudante/cidadão, as provas institucionais bem como pesquisas em torno da 

leitura têm mostrado que o desempenho dessa habilidade não tem apresentado 

resultados animadores nos últimos anos. Nesse sentido, discutir sobre a leitura e 

sobre os modos como essa habilidade tem sido avaliada por instrumentos 

institucionalizados pode contribuir para reverter esses resultados, pois lança um 

olhar científico sobre o tema que se desdobra em alternativas que visam à melhoria 

desses índices, seja na elaboração de matrizes de referência, na elaboração das 

provas e questões e, principalmente, no ensino da leitura em sala de aula. 

 Foi com essa finalidade que selecionamos como corpus de estudo a Prova 

Paraná, um instrumento de avaliação institucional criado em 2019 para avaliar e 

monitorar a aprendizagem dos alunos das escolas públicas estaduais paranaenses. 

No que se refere à área de Língua Portuguesa, na qual nos inserimos, o foco da 

prova é a leitura e desse ponto de focagem é que surgiu nosso interesse para 

compreender a prova, sua organização, suas concepções de leitura e suas 

implicações para o ensino de leitura no Ensino Médio. 

A Prova Paraná foi implementada na rede estadual de ensino em 2019, e é 

uma prova institucional de larga escala que vem sendo aplicada de três a quatro 

vezes ao ano, desde então – exceção feita em 2020, quando houve aplicação 

apenas da 1ª edição, em função da pandemia de Covid19, quando o ensino 

presencial deixou de ser ofertado, suspendendo a aplicação temporariamente, até o 

presente momento. Avaliações institucionais em larga escola como é o caso da 

Prova Paraná, são elaboradas a partir de uma Matriz de Referência que apresenta 

os descritores das habilidades a serem avaliadas.  

 O percurso percorrido nesta dissertação se deu a partir da discussão dos 

princípios dialógicos de leitura embasada nos pressupostos do Círculo de Bakhtin e 

nas reenunciações da linguística aplicada no que concerne à leitura, fontes que nos 

permitem afirmar que a capacidade de o estudante dialogar, produzir réplicas, 
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interagir com diferentes gêneros discursivos leva em conta os vários aspectos 

dialógicos que se ligam ao todo do enunciado. Vale ressaltar que os pressupostos 

dialógicos de linguagem são bases teóricas de documentos oficiais, como os PCN, 

as DCE, e mais recentemente a BNCC. A importância de o leitor/estudante saber 

analisar o contexto de produção dos textos que lhes são postos nas avaliações, bem 

como meios de circulação, finalidade, a intertextualidade são elementos essenciais 

para que o estudante mobilize conhecimentos, utilize estratégias que possibilitem 

um processo de diálogo com os textos, não só em uma avaliação institucional, aqui 

estudada, mas em suas práticas leitoras, seja em contextos educacionais ou não.  

 Fundamentados pela visão dialógica da linguagem nos debruçamos sobre a 

Prova Paraná para identificar e discutir quais dimensões da leitura dialógica se 

fazem presentes nas questões propostas e nos descritores da Matriz de Referência 

que embasam a elaboração das questões. Para atingir esses objetivos, inicialmente, 

nosso olhar se voltou para a matriz.  

Nesse primeiro movimento de análise pudemos constatar que a 1ª edição da 

Prova Paraná não foi fundamentada numa matriz específica o que nos levou a 

assumir a matriz da 2ª edição, para as duas edições que compõem o corpus do 

estudo. Conforme mostramos no capítulo III dessa dissertação, a Matriz de 

Referência da Prova Paraná é a mesma utilizada pelo SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica) ou Prova Brasil e isso gerou dois questionamentos: 

Quais as especificidades da Prova Paraná? Não seria propícia a atualização da 

Matriz? Essas indagações serão respondidas ao longo do texto. 

Resolvido o problema da matriz de referência passamos a analisar os tópicos 

e seus descritores e percebemos que as dimensões da leitura dialógica são 

contempladas, pois desde o descritor que avalia a habilidade mais elementar de 

leitura (D1 – Localizar informações explícitas em um texto) até a mais complexa 

(D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 

mesmo fato ou ao mesmo tema) pressupõe-se a produção de sentidos realizadas 

pelo leitor a partir da interação com o autor e o texto, situados socialmente. Contudo, 

julgamos necessária a reformulação do D5 (Interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.)), pois do modo como está não 

leva em consideração a multimodalidade constitutiva do gênero discursivo. 
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Conforme sinalizamos, imagens, cores, sons, movimentos constituem um gênero 

discursivo e exigem do leitor contemporâneo “multiletramentos”, principalmente se 

consideramos as práticas sociais intermediadas pelo digital. Sugerimos, assim, que 

o D5 pode ser descrito da seguinte forma: Interpretar textos multimodais. 

Em nosso primeiro objetivo específico: identificar e discutir quais dimensões 

da leitura dialógica estão presentes nos descritores e nas questões das duas 

primeiras edições da Prova Paraná, buscamos, primeiro, identificar quais descritores 

estavam envolvidos em cada uma das 20 questões das duas provas. Esse primeiro 

movimento de análise nos mostrou que a 1ª edição da prova exige do aluno a leitura 

de 10 textos enquanto a 2ª edição aumenta esse número para 16, representando 

60% de aumento no volume de textos.  

A análise nos revelou que a prova contempla as dimensões dialógicas de 

leitura, pois para responder às questões o estudante precisa considerar o gênero 

discursivo apresentado como base e toda a situação comunicativa que o envolve 

suscitando posicionamentos. Na questão 9 da 2ª edição da prova (Quadro 31), por 

exemplo, o texto sobre vegetarianismo gera surpresa ao apresentar ao leitor/aluno 

um discurso que vai na contramão dos discursos sociais, argumentando que o 

vegetarianismo faz mal ao meio ambiente. Os resultados da investigação indicaram 

que  as dimensões da leitura dialógica são contempladas nas duas edições da prova, 

de forma a observar que as questões da Prova Paraná: propiciam a análise das 

condições de produção dos textos; favorecem a reflexão a respeito das valorações 

sociais que permeiam o cotidiano em que o aluno se encontra inserido; constituem-

se como um elo entre o aluno e a realidade social; proporcionam condições para que 

o aluno estabeleça relações entre diferentes textos, verbais e não-verbais, e seja 

capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é 

opinião sobre ele. Considera-se que essas dimensões dialógicas são fundamentais 

para que o aluno aprenda a lidar com os textos de forma crítica e responsável, bem 

como exercer a leitura réplica, a qual implica uma resposta do leitor ao que lê. 

 Assim, os princípios dialógicos preconizados na base teórica de elaboração 

da Prova Paraná foram identificados no corpus analisado, apresentando algumas 

variações de complexidade nos enunciados das questões, ora complexos, ora 

tendendo a tangenciar o descritor que se propôs a avaliar.  
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Quanto ao segundo objetivo específico delineado – Analisar as valorações 

sociais que permeiam as questões da Prova Paraná nas edições recortadas para 

estudo – observamos que a temática dos textos selecionados se aproxima do 

universo de interesse dos alunos (relações sociais, relações pessoais, relação do 

homem com a natureza, com animais de estimação, sustentabilidade, 

vegetarianismo, tecnologia etc.) o que aponta para aspectos valorativos da prova. 

Outras valorações estão arroladas ao longo da dissertação quando, por exemplo, a 

prova traz um texto que questiona o vegetarianismo ou incentiva a doação de 

brinquedos. A seleção dos textos e os personagens também expressam valorações 

como a do menino que tenta enganar a mãe.  

Assim, as questões da Prova Paraná: propiciam a análise das condições de 

produção dos textos; favorecem a reflexão a respeito das valorações sociais que 

permeiam o cotidiano em que o aluno se encontra inserido; constituem-se como um 

elo entre o aluno e a realidade social; proporcionam condições para que o aluno 

estabeleça relações entre diferentes textos, verbais e não-verbais, e seja capaz de 

perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre 

ele. Considera-se que essas dimensões dialógicas são fundamentais para que o 

aluno aprenda a lidar com os textos de forma crítica e responsável, bem como 

exercer a leitura réplica, a qual implica uma resposta do leitor ao que lê. 

Nosso terceiro objetivo específico visava a discutir, a partir das questões 

propostas, que implicações a Prova Paraná traz para o ensino da leitura. Podemos 

dizer que a Prova Paraná, ainda que necessite de maior cuidado na elaboração das 

questões, se pauta na visão dialógica de linguagem, conforme a Matriz de 

Referência e os documentos norteadores do ensino e, como pudemos verificar, 

abrange as capacidades de leitura como réplica, importantes para a formação do 

leitor crítico, como defendemos desde o início do trabalho. Dessa forma, essa 

avaliação se constitui como importante instrumento e sua especificidade está em 

possibilitar à escola e, principalmente, ao docente, um diagnóstico mais preciso 

sobre o desenvolvimento das habilidades envolvidas nas práticas leitoras. Este 

pesquisador notou, no que concerne ao trabalho docente e as implicações desta 

prova institucional, que o corpo docente da rede estadual, como um todo, carece de 

momentos de reflexão e estudos de forma aprofundada e não atabalhoada a 

respeito da construção curricular, de matrizes de referência e seus descritores, bem 
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como aprofundamentos e revisitações teóricas para que a visão de uma leitura de 

forma dialógica possa ser, de fato, uma prática pedagógica, e não meramente um 

evento burocrático deslocado do dia a dia da escola. 

A aplicação da Prova Paraná fundamentada pelas dimensões do dialogismo e 

direcionada pela matriz de referência, que avalia as habilidades essenciais de 

leitura, acarreta implicações para o ensino da leitura no Ensino Médio, pois a 

percepção das dificuldades dos alunos num espaço de tempo mais curto, já que a 

prova é aplicada bimestralmente, facilita o reconhecimento de falhas e possibilita a 

mudança visando a melhorias. Além disso, adotar a prova como instrumento para a 

aprendizagem de leitura é assumir a perspectiva dialógica da linguagem e 

considerar as dimensões dialógicas da leitura: todo enunciado é dialógico; todo 

enunciado se dirige para alguém; todo enunciado procede de alguém; todo 

enunciado é um elo; todo enunciado é responsivo; todo enunciado é polifônico; 

nenhum enunciado é neutro. 
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