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RESUMO 
 
 

Tendo em vista a dificuldade que os alunos sentem ao interpretar um texto, a 
presente pesquisa tem por objetivo refletir acerca do processo interpretativo no 
ensino de Língua Portuguesa. Mais especificamente, discutimos sobre o valor que 
elementos linguísticos exercem no instante da interpretação textual. Dentre os vários 
recursos linguísticos existentes, este trabalho aborda elementos que colaboram na 
construção dos significados e na tessitura do texto, focalizando, então, o processo 
de referenciação. Tal processo configura uma atividade discursiva, que ocorre por 
meio da construção e reconstrução de objetos de discurso, realizada por sujeitos 
num processo de interação, o que significa dizer que carrega, dentre outros fatores, 
os interesses e os pontos de vista dos interlocutores envolvidos no discurso (KOCH; 
ELIAS, 2006). A fim de promover, considerando os limites e as possibilidades desta 
investigação, uma compreensão mais precisa do corpus, dentre os elementos 
referenciais possíveis na língua portuguesa, optamos por focalizar as retomadas não 
correferenciais, tendo em vista serem concebidas como uma forma de manifestação 
do produtor do texto (KOCH, 2005). Partimos da hipótese de que a abordagem 
desse recurso linguístico no ensino de Língua Portuguesa pode auxiliar o aluno na 
interpretação textual, tendo em vista o seu papel no processo de extração de 
informações relevantes do texto. Para efeito de sondagem, tomamos como corpus 
de análise respostas interpretativas produzidas por alunos do 6º ano de uma escola 
pública de Cascavel-PR. Em um primeiro momento, verificamos como esses alunos 
interpretaram duas versões da fábula A raposa e as uvas, sem ter sido antes 
trabalhada a estratégia linguística proposta. Em um segundo momento, observamos 
como interpretaram duas versões da fábula O lobo e o cordeiro, após estudo das 
anáforas não correferenciais. Constatamos que, ao usar tais anáforas em suas 
respostas, os alunos deixaram transparecer suas escolhas com a finalidade de 
destacar traços ou características do referente e, assim, avaliá-lo, segundo suas 
crenças e seus pontos de vista. Nessa direção, observamos que os alunos 
realizaram estratégias de reconstrução do referente, demonstrando compreensão 
dos textos lidos. Concluímos, então, que tal mecanismo linguístico é muito mais do 
que simples um recurso de retomada, mas é marca e evidência de estratégia do 
sujeito na produção do enunciado, que vem retratar a recategorização de objetos de 
discurso. Tal processo é revestido de valor argumentativo relevante, pois a seleção 
de certas anáforas não correferenciais é feita a partir de uma série de fatores 
discursivos e mediante as finalidades comunicativas do falante. Para o 
desenvolvimento deste estudo, os principais referenciais teóricos adotados são 
Kleiman (2009), Koch (2004, 2005, 2006, 2008, 2009), Koch e Elias (2006), 
Mondada e Dubois (2003), dentre outros autores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa, Interpretação textual, 
Estratégia discursiva, Anáfora não correferencial, Respostas interpretativas. 



REIS, Leidiani da Silva. Diagnosis of non-coreferential retrieval operations 
activated in the interpretative process of fables. 2012. 101 f. Dissertação 
(Mestrado em Letras) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Given the difficulty of students to interpret a text, this research aims at providing 
some reflections on the interpretive process in the teaching of Portuguese. 
Specifically, we discuss the importance of linguistic elements in text interpretation. 
Among the various language resources, this study addresses the elements that 
collaborate in the construction of meaning and in the texture in text, focusing on 
referencing. This process constitutes a discursive activity carried out through the 
construction and reconstruction of objects of discourse, carried out by individuals in a 
process of interaction, which means that it carries, among other factors, the interests 
and views of interlocutors involved in speech (KOCH; ELIAS, 2006). For a refined 
understanding of the corpus, considering the limits and possibilities of this research, 
we decided to emphasize, among the possible elements for referencing in 
Portuguese, the non-coreferential retrieval operations, since they are conceived as a 
form of manifestation of the text producer (KOCH, 2005). We assume that the 
approach of this language resource in the teaching of Portuguese can help students 
in textual interpretation, in view of its role in the process of extracting relevant 
information from text. Aiming at diagnosing the use of referencing strategies, we 
analyze answers for comprehension questions of students from the 5th grade of a 
public school in Cascavel (Paraná, Brazil). Firstly, we examine the students’ 
interpretation of two versions of the fable The fox and the grapes, without a previous 
approach of the linguistic strategy proposed. Secondly, we examine the students’ 
interpretation of two versions of the fable The wolf and the lamb, after approaching 
non-coreferential anaphora. We found that, by using this kind of anaphora in their 
responses, students evinced their choices for highlighting features or characteristics 
of the referent, and thus evaluate it according to their beliefs and views. We found 
that students used strategies to reconstruct the referent, demonstrating 
comprehension of the texts read. We conclude that such linguistic mechanism is 
much more than just a retrieval resource, but it constitutes a mark and evidence of a 
strategy used in producing the utterance, which portrays the recategorization of 
objects of discourse. This process has relevant argumentative value, since the 
selection of certain types of non-coreferential anaphora is based on a number of 
discursive factors and reflects the speaker’s communicative purposes. For this study, 
the main theoretical frameworks come from Kleiman (2009), Koch (2004, 2005, 2006, 
2008, 2009), Koch and Elias (2006), Mondada and Dubois (2003), and others. 
 
KEY-WORDS: Teaching of Portuguese, Text interpretation, Discursive strategy, Non-
coreferential anaphora, Answers to comprehension questions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos autores falam que a interpretação e a produção de texto figuram entre 

as grandes dificuldades enfrentadas pelos alunos do Ensino Fundamental. Por mais 

que muitos estudiosos se dediquem à abordagem de tais questões, há necessidade 

de constante reflexão nesse sentido, buscando alcançar avanços e melhorias, pois, 

conforme destaca Marcuschi (1996, p. 64), a interpretação “não é uma habilidade 

inata, transmitida geneticamente pela espécie humana”, o que exige treino e 

habilidade constante. Diante disso, nosso trabalho busca refletir sobre a 

interpretação textual e, ao mesmo tempo, focalizar elementos linguísticos que 

auxiliam na construção dos sentidos do texto, atuando na tessitura deste por meio 

do processo de referenciação.  

Mais do que estabelecer simples retomadas de elementos linguísticos, a 

referenciação é responsável por categorizar e recategorizar objetos de discurso, 

materializando atitudes tomadas pelo produtor para a construção de determinado(s) 

sentido(s) e imprimindo pistas linguísticas que guiam o leitor na interpretação do 

texto. Nessa perspectiva, abordamos a referenciação a partir da concepção 

sociocognitiva-interacional, que toma tal processo como uma atividade discursiva 

(KOCH, 2005).  

Levando em consideração que a pesquisa aqui proposta não permite 

trabalhar com todos os possíveis elementos referenciais, optamos por focalizar as 

retomadas não correferenciais – sem a manutenção do núcleo –, tendo em vista que 

elas são concebidas como uma forma de manifestação do produtor do texto (KOCH, 

2005). Isso porque utilizar uma anáfora não correferencial para recategorizar um 

referente implica sempre uma escolha lexical em detrimento de tantas outras 

possibilidades existentes na língua, e essa escolha pode revelar opiniões, intenções 

e atitudes do produtor do texto. 

Assim sendo, a hipótese principal deste trabalho é a de que a anáfora não 

correferêncial é uma estratégia linguística que pode auxiliar o aluno na interpretação 

textual, uma vez que é responsável por imprimir sentidos aos enunciados na medida 

em que revela intenções, valores e posições que o produtor do texto quer expressar. 

A par dessa hipótese central, leva-se em conta o fato, de conhecimento 

público, de que alunos, via de regra, saem das séries iniciais do Ensino 
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Fundamental sem pelo menos conseguir decodificar textos. Essa situação fez com 

que optássemos por coletar dados para verificar a pertinência das anáforas não 

correferenciais em respostas interpretativas produzidas por alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental. Assim, buscamos refletir sobre o assunto em tela e propor 

estratégia que contribua para sanar dificuldades relativas à interpretação de texto. 

Acreditamos que, se trabalhada desde cedo, a abordagem proposta pode contribuir 

para chegarmos a melhores resultados no que tange à interpretação textual dos 

estudantes, diretamente relacionados às habilidades de leitura e produção textual. 

Para instigar a produção dos dados coletados, recorremos à fábula, tendo em 

conta o fato de se tratar de um gênero já conhecido pelos alunos do 6º ano. Apesar 

de aparentemente simples, as fábulas são conduzidas por estratégias linguísticas 

responsáveis por dotar animais ou objetos de características humanas com o intuito 

de passar uma conduta de vida, o que resulta em textos altamente argumentativos 

(COELHO, 1984). 

Adotando como corpus respostas interpretativas dos alunos relacionadas a 

perguntas sobre as fábulas A Raposa e as Uvas e O Lobo e o Cordeiro, verificamos 

a interpretação que os alunos realizaram a respeito da primeira fábula, dada antes 

da apresentação da estratégia proposta, e, posteriormente, a respeito do segundo 

texto, apresentado depois do estudo das anáforas não correferenciais. Desse modo, 

portanto, o trabalho que empreendemos apresenta-se como uma pesquisa 

qualitativa, tendo em vista a descrição, compreensão e interpretação dos dados 

alcançados por meio da investigação sugerida.  

A hipótese aventada, acima descrita, pauta-se na ideia de que os discursos 

são produzidos de modo a atingir as intenções daqueles que os produzem. Para 

tanto, os sujeitos mobilizam tanto os gêneros quanto os mecanismos textuais 

(KOCH; MARCUSCHI, 1998) que melhor respondem a seus objetivos. Nessa 

perspectiva de análise, entende-se que “o texto reserva espaço para uma infinidade 

de realizações relacionadas com o momento da enunciação, em que a língua pode 

ser compreendida como atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos” (KOCH, 2002, p. 17).  

Assim, ancora este trabalho a concepção sociointeracionista de linguagem, 

esta entendida como lugar de interação entre sujeitos sociais. Nessa perspectiva, a 

linguagem apresenta-se como atividade imanentemente social, já que todas as 

palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas, que lhe 
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dão determinadas significações concretas (BAKHTIN, 2002). A compreensão da 

linguagem como produto dos processos sociais corresponde ao entendimento de 

que ela origina-se no campo de atuação do homem e é consequência da sua ação e 

intervenção sobre a realidade.  

Seguindo essa linha de análise, tomamos como objetivo central deste 

trabalho, conforme já explicitado, verificar o papel das anáforas não correferenciais 

no processo interpretativo. Quanto aos objetivos específicos, destacamos: i. estudar 

o processo interpretativo e algumas de suas estratégias; ii. desenvolver reflexão 

acerca dos elementos referenciais, mais especificamente sobre as anáforas não 

correferenciais; iii. avaliar, com base nos dados coletados, se as ocorrências das 

anáforas não correferenciais utilizadas pelo autor do texto auxiliam na interpretação 

deste. 

Quanto à organização, esta dissertação está distribuída em quatro capítulos, 

além de apresentar este texto de introdução e a conclusão do trabalho. No primeiro 

capítulo de desenvolvimento, A interpretação textual, apresentamos a concepção de 

linguagem e a de texto que ancora nossa pesquisa. Também refletimos sobre a 

leitura, tendo em vista que se trata de um alicerce fundamental para a interpretação 

textual. Então, na sequência, discutimos a respeito da interpretação textual e 

abordamos algumas estratégias que visam a essa atividade. 

No capítulo seguinte, O processo referencial face às questões interpretativas, 

abordamos a referenciação a partir dos estudos de Koch (2006, 2005, 2004) e 

Mondada e Dubois (2003), dentre outros pesquisadores que tratam da questão. Os 

autores citados assumem uma perspectiva de análise aproximada, apresentando a 

referenciação como um processo realizado negociadamente no discurso e que 

resulta na construção de referentes. A partir dessa perspectiva, fazemos um estudo 

sobre as retomadas não correferenciais. 

O capítulo seguinte, Corpus de pesquisa e metodologia, é destinado à 

seleção, descrição e organização do corpus, levando em consideração a pesquisa 

qualitativa que direcionou o trabalho.  

Após, em Descrição e análise do corpus, realizamos a análise das atividades 

interpretativas produzidas pelos alunos com base nas fábulas. Nesse momento, 

pautamo-nos nas teorias discutidas nos capítulos anteriores, promovendo algumas 

reflexões acerca da função que a estratégia linguística em estudo assume na 

construção de sentidos do texto.  
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Por fim, apresentamos algumas considerações sobre o estudo empreendido, 

as quais resultam da relação estabelecida entre a teoria que embasa esta pesquisa 

e as análises propostas a partir das retomadas não correferenciais presentes nas 

respostas interpretativas coletadas.  

Constatamos que as anáforas não correferenciais auxiliaram os alunos na 

interpretação textual. Essa leitura resulta da seguinte observação: depois de 

conhecerem o mecanismo linguístico proposto, quando da resposta às questões 

sobre as fábulas, os estudantes realizaram estratégias de reconstrução do referente, 

demonstrando compreensão do texto e apontando seu olhar para o referente em 

foco. É necessário ressalvar que a compreensão dos textos dependeu também de 

outros fatores, como, por exemplo, do conhecimento de mundo, cultural e 

enciclopédico dos estudantes.  

Acreditamos que esta pesquisa contribuirá para os estudos referentes à 

linguagem, principalmente no tocante ao ensino da Língua Portuguesa, uma vez que 

o tema abordado – interpretação textual – requer constate reflexão, levando em 

consideração sua função tanto na vida escolar do aluno quanto nas suas práticas 

letradas que se dão fora do limite da escola. Nessa direção, entendemos que, se o 

aluno tiver conhecimento da estratégia proposta, poderá perceber as intenções do 

produtor de um discurso, podendo, assim, acatá-las ou refutá-las. Além disso, 

consciente da estratégia linguística explorada, o aluno também terá maiores 

condições de construir discursos de acordo com seus objetivos, suas crenças e 

pontos de vista.  

Assim, por tratar de um tema relevante para professores de Língua 

Portuguesa, para alunos e para pesquisas em torno da linguagem, esta dissertação 

reafirma a necessidade do trabalho constante com a interpretação textual em sala 

de aula, tendo em foco a análise linguística. 
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2 A INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

 

Neste capítulo, apresentamos inicialmente rápida abordagem das diferentes 

concepções de linguagem, focando a concepção interacionista, que guia o trabalho 

proposto. Também abordamos a concepção de texto da qual partimos. No segundo 

tópico, verificamos o papel da leitura no processo interpretativo, tendo em vista que 

esta se atrela de forma íntima à atividade de compreensão textual. No terceiro 

tópico, considerando os pressupostos que já terão sido discutidos e partindo do 

princípio de que interpretar não é só decodificar textos, fazemos uma reflexão 

acerca do processo interpretativo, apresentando algumas das diversas estratégias 

pesquisadas. Salientamos desde já que, neste trabalho, nos concentramos no 

estudo de elementos linguísticos que assumem papel significativo para a 

compreensão textual bem sucedida; mais especificadamente, pesquisamos as 

expressões nominais referenciais1. Sem perder de vista esse objeto de análise, 

tomamos como referências para o estudo proposto neste capítulo principalmente as 

reflexões apresentadas por Kleiman (2009, 1989), Koch (2008, 2002, 2001), Koch e 

Elias (2006), Martins (2006), Costa Val (1999), Solé (1998) e Brasil (1998). 

 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE TEXTO NORTEADORAS DA 

PESQUISA 

 

 

Conforme aponta Koch (2001), três modos de ver a linguagem vêm 

permeando a história dos estudos linguísticos. Nessa trajetória, diferentes 

concepções de texto e leitura decorrem de cada uma das perspectivas em questão. 

A primeira refere-se à visão da linguagem como expressão do pensamento. Nesse 

contexto, a linguagem é entendida como um fator individual, e os fatores externos 

que a afetam não são considerados (KOCH, 2001). Assim, a função da língua é 

“representar (= refletir) seu [do homem] pensamento e seu [do homem] 

conhecimento de mundo” (KOCH, 2001, p. 9). Discorrendo a respeito dessa 

                                                           
1 Assunto discutido no próximo capítulo. 
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concepção, Geraldi (1985, p. 43) aponta que, sob essa ótica, é possível afirmar que 

“pessoas que não conseguem se expressar não pensam”. 

Conforme Geraldi (1985) e Travaglia (2000), segundo essa concepção, as 

pessoas nascem predestinadas ao fracasso ou ao sucesso escolar. Sendo assim, se 

o aluno apresenta algum tipo de dificuldade, o professor não tem nada a fazer, pois 

a limitação é entendida como um fator hereditário. Nesse sentido, não interessa 

entender “por que”, “como”, “onde” e, principalmente, “para quem” o texto é 

produzido, já que a linguagem é individual e não são considerados os fatores 

externos que a afetam.  

A concepção de leitura decorrente dessa perspectiva é aquela cujo foco está 

no autor. Nesse viés, trata-se de uma “atividade de captação das idéias do autor, 

sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, a interação 

autor-texto-leitor com propósitos constituídos sócio-cognitivo-interacionalmente” 

(KOCH; ELIAS, 2006, p. 10).  

O segundo modo de conceber a linguagem toma-a como um instrumento de 

comunicação; ou seja, a língua é vista como um código capaz de transmitir uma 

mensagem ao receptor. Essa concepção, assim como a primeira, não considera as 

condições de uso da linguagem, nem seus interlocutores (KOCH, 2001). O emissor, 

que é quem produz o código, é ativo, e o receptor, que se limita à decodificação, é 

passivo.  

A leitura, segundo essa concepção, “é uma atividade que exige do leitor o 

foco no texto, em sua linearidade, uma vez que ‘tudo está dito no dito’” (KOCH; 

ELIAS, 2006, p. 10). O ato de ler seria, então, mera decodificação, uma vez que as 

palavras teriam seus significados próprios, independentes do contexto de produção. 

Ou seja, essa concepção de leitura desconsidera a possibilidade de o contexto 

fornecer pistas sobre possíveis significados dos vocábulos que figuram no texto 

(STRIQUER, 2007). 

Por fim, tem-se a concepção da linguagem como forma ou processo de 

interação, a qual é considerada nas reflexões instauradas neste trabalho. Nessa 

concepção, os sujeitos são “atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, considerado o próprio 

lugar da interação e da constituição dos interlocutores” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10-

11). 
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A perspectiva interacionista de linguagem centra a atenção na relação que se 

estabelece entre o locutor e o interlocutor, levando em conta as condições de 

produção do discurso. Segundo Koch (2001), nessa perspectiva,  

 

[...] a linguagem é vista como um modo de ação social. É o elemento 
de mediação necessária entre o homem e a sua realidade, neste 
sentido, é lugar de conflito, de confronto dialógico em que a 
significação se apresenta em toda a sua complexidade. Estudar a 
linguagem é abarcá-la nessa complexidade, é apreender o seu 
funcionamento que envolve não só mecanismos lingüísticos, mas 
também extralingüísticos (KOCH, 2001, p. 09). 

 

Assim, a linguagem é forma de ação entre sujeitos históricos e socialmente 

situados, que se constituem e constituem uns aos outros em suas relações 

dialógicas. Mais do que servir de meio para a transmissão de informações de um 

emissor a um receptor, ela se configura como 

 

[...] forma ou processo de interação [...], usar a língua não é tão 
somente traduzir e interiorizar um pensamento ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar, sobre o 
interlocutor (ouvinte/falante). A linguagem é pois um lugar de 
interação humana (TRAVAGLIA, 2000, p. 23).  

 

Segundo essa concepção, a leitura é um ato social, uma forma de interação 

movida por precisões e objetivos socialmente definidos, ou seja, é “uma atividade 

interativa altamente complexa de produção de sentidos” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 

11).  

Esta pesquisa assume a concepção de leitura que parte da perspectiva 

interacionista de linguagem, conforme descrito acima, o que implica dizer que todo 

“processo de aquisição e uso da linguagem relaciona o cognitivo com o social” 

(MACHADO, 2002, p. 33) e que a língua é ação entre os homens (KOCH, 2001).  

Partindo da perspectiva interacionista, a leitura, neste trabalho, é vista como 

uma atividade a ser ensinada na escola não como mero pretexto para outras 

atividades e outros tipos de aprendizagem (KLEIMAN, 2004), e sim como uma 

“atividade em que resignificamos a palavra, apoiados na nossa experiência prévia, 

focalizando significados de palavras específicas ou para inferir seu significado, ou 

para apreciar um uso particular, diferente” (KLEIMAN, 2004, p. 20). 
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Diante dessa forma de ver a linguagem, o trabalho proposto parte da 

concepção de texto como “toda ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer 

extensão, dotada de uma unidade sócio-comunicativa, semântica e formal” (COSTA 

VAL, 1999, p. 3). Sendo assim, se há comunicação e sentido, há texto. Este  

 

[...] se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de 
uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação 
linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores 
de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são 
capazes de construir, para ela, determinado sentido (KOCH, 2008, p. 
30). 

 

Desse modo, não há um sentido único para o texto; há, sim, leituras mais ou 

menos adequadas, a depender dos objetivos e das intenções do leitor (KLEIMAN, 

2004) e do produtor do texto. Em outras palavras, o texto não vale por si só, ele se 

constitui na interação, o que depende tanto do autor quanto do leitor. 

Assim sendo, a produção textual é concebida por Koch (2008, p. 26) como: 

 

i. uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, portanto, inserida em 

contextos mais complexos de atividades; 

ii. trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios 

adequados à realização de objetivos; isto é, trata-se de uma atividade 

intencional que o falante, de conformidade com as condições sob as quais 

o texto é produzido, empreende, tentando dar a entender seus propósitos 

ao destinatários através da manifestação verbal; 

iii. é uma atividade interacional, visto que os interactantes, de maneiras 

diversas, se acham envolvidos na atividades de produção textual. 

 

Assim, olhamos para o texto como o resultado de um conjunto de operações 

realizadas por um sujeito que, numa situação discursiva, busca atingir certos 

objetivos. Em outras palavras, compreendemos o texto como produto de ação que 

se volta para um processo de interação, em que alguns indícios discursivos 

permitem avaliação das condições de produção e dos diferentes movimentos 

argumentativos que sustentam determinada conclusão. Em outras palavras, “tanto o 

texto oral quanto o texto escrito são produtos de uma intencionalidade, isto é, 
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escritos por alguém, com alguma intenção de chegar aos outros” (KLEIMAN, 2004, 

p. 23). O sentido do texto é, então, de acordo com Koch e Elias (2006), construído 

na interação entre este e os sujeitos, não sendo preexistente a essa interação. 

Depois de delimitarmos a concepção de linguagem e, consequentemente, de 

texto e leitura adotada nesta pesquisa, buscamos, no próximo tópico, compreender o 

papel da leitura no processo interpretativo, uma vez que, conforme aponta Kleiman 

(2004, p. 23), “a experiência do leitor é indispensável para construir o sentido do 

texto”. Isso porque ele tem “seus conhecimentos, suas experiências, as quais 

interagem com o texto, que é marcado por pistas deixadas pelo autor no momento 

da produção” (STRIQUER, 2007, p. 40).  

 

 

2.2 O PAPEL DA LEITURA NO PROCESSO INTERPRETATIVO 

 

 

Sabe-se que a leitura é uma atividade social de extrema importância, uma vez 

que possibilita às pessoas um melhor preparo para viver em sociedade ao auxiliá-las 

na elaboração do próprio discurso e na compreensão do discurso do outro. Em 

outras palavras, a leitura nos possibilita maior acesso à cultura letrada. “A 

importância da leitura se dá, especialmente, por ser uma das formas de se 

potencializar no cidadão a capacidade para lidar com as estruturas de poder da 

sociedade, um caminho para o exercício da cidadania” (KLEIMAN, 1995, p. 8). 

Entre diversos estudos sobre a formação de leitores consultados, apontamos 

aqui a obra Leitura: ensino e pesquisa (1989), em que Kleiman discorre a respeito 

da necessidade de não focalizar um único responsável por formar leitores 

proficientes. Mesmo assim, sabemos que “a escola, pelo menos nas últimas 

décadas, tem-se constituído na principal via de acesso à leitura e à escrita” 

(ROCCO, 1994, p. 37).  

Vale observar que, apesar do valor que essa instituição tem nesse processo 

de formação de leitores, pesquisas apontam que grande parcela da população 

brasileira que passou pela escola é formada por analfabetos funcionais, ou seja, por 

pessoas capazes de decodificar o texto, mas não de atribuir sentido(s) ao que lê2 

                                                           
2 Discutiremos sobre a decodificação com mais detalhes no tópico 1.3. 
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(KLEIMAN, 1989). Esse quadro mostra que não se deve dispensar as contribuições 

da família, do grupo social e até dos veículos de massa para a formação de leitores, 

uma vez que, embora seja a mais significativa, a escola não é a única agência 

responsável por esse processo (ROCCO, 1994). 

Koch e Elias (2006) defendem que o foco da leitura deve estar na interação 

autor-texto-leitor, ou seja, o ato de ler requer total interação entre leitor e texto, para 

que, dessa forma, se possam captar os objetivos do autor por meio de elementos 

linguísticos, conforme defendem Koch e Elias (2006): 

 

A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 
elementos lingüísticos presentes na superfície textual e na sua forma 
de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes no interior do movimento comunicativo (KOCH; ELIAS, 2006, 
p. 11). 

 

Para acionar esse conjunto de saberes, o leitor recorre a estratégias diversas, 

buscando atribuir sentido àquilo que lê. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(doravante, PCNs) apontam algumas dessas estratégias e a importância que tais 

recursos assumem no momento da leitura. Trata-se de uma atividade que implica 

estratégias de seleção, antecipação, inferências e verificação, sem as quais não é 

possível chegar à proficiência. “É o uso desses procedimentos que possibilita 

controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimento, validar no texto suposições 

feitas” (BRASIL, 1998, p. 69-70). 

A estratégia de seleção estaria relacionada aos objetivos de leitura, tendo em 

vista que nem todas as informações apresentadas em um texto são relevantes para 

o leitor, que, recorrendo à estratégia em questão, seleciona o que é de seu maior 

interesse. A antecipação, por sua vez, refere-se às previsões que o leitor é capaz de 

fazer sobre o conteúdo do texto, seja a partir do título, seja com base em algum 

desenho ou em outros recursos disponíveis. As inferências resultam da relação que 

o leitor estabelece entre o conteúdo lido e o seu conhecimento de mundo para 

chegar à interpretação do texto. Na ocasião da verificação, o leitor percebe se o que 

foi antecipado ou inferido está realmente de acordo com o que foi exposto no texto 

(BRASIL, 1998). É importante lembrar que “esses procedimentos cognitivos ocorrem 
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de forma inconsciente a menos que o leitor esteja analisando a sua própria leitura” 

(MENEGASSI, 1995, p. 83). 

Koch e Elias (2006) certificam que, à medida que o leitor se utiliza de 

estratégias para compreender o texto, ele assume um papel ativo, interagindo com 

as ideias trazidas pelo autor.  

Solé (1998) também discorre sobre o tema e apresenta a seguinte conjectura: 

“se ler é um processo de interação entre um leitor e um texto, [...] podemos ensinar 

estratégias aos alunos para que essa interação seja o mais produtiva possível” 

(SOLÉ, 1998, p. 114). Sendo assim, o professor deve apresentar aos alunos 

estratégias de leitura que contribuam para a formação de leitores competentes. E 

antes mesmo de dar início às atividades de leitura, faz-se necessário despertar nos 

alunos interesse e expectativas a respeito do que vão ler. Nesse momento, o 

professor pode suscitar inferências a respeito do texto e relacionar seu conteúdo ao 

conhecimento prévio do aluno (SOLÉ, 1998). 

No que tange à leitura por prazer, Solé (1998) afirma que o professor deve 

estabelecer uma diferença entre as situações de trabalho com o texto e a leitura por 

fruição. Ambas deveriam estar presentes no fazer pedagógico da sala de aula. 

Sobre o trabalho com a leitura nas escolas, a autora faz as seguintes considerações: 

 

Trata-se apenas de fazer com a leitura o que se faz com outros 
conteúdos do ensino: mostrar como um especialista os maneja, 
planejar situações em que o aprendiz possa abordar 
progressivamente este manejo e ajudá-lo para que, partindo de onde 
se encontra, possa ir sempre um pouco além, no sentido do domínio 
autônomo (SOLÉ, 1998, p. 172). 

 

Mas, para que o aluno veja a leitura como uma atividade prazerosa, é 

necessário que ele perceba que o professor sente, também, o prazer gerado por 

essa atividade. Quem não sente prazer em ler dificilmente conseguirá suscitá-lo em 

outros, diz Solé (1998). 

Maria Helena Martins (2006) também traz grandes contribuições para o 

debate acerca do papel social da leitura. Para a autora, desenvolver a leitura 

“significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios” 

(MARTINS, 2006, p. 34). Em outras palavras, tudo o que pode ter um significado é 

passível de leitura; desde um livro até um quadro exposto na parede de uma casa 
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pode ser lido, desde que a eles seja atribuído algum significado3. Vejamos a citação 

abaixo: 

 

[...] ao falar em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, 
revista, folheto, mas o mais comum é pensarmos em leitura de livros. 
Mas não bastará apenas decifrar palavras para acontecer a leitura, 
pois o ato de ler vai além da escrita. Em todo momento você está 
praticando a leitura. Tudo o que é carregado de significado é passível 
de leitura (MARTINS, 2006, p. 21). 

 

A partir desse entendimento de Martins (2006) acerca da leitura, o que vem 

colaborar com as reflexões já realizadas, a autora propõe a existência de três níveis 

básicos de leitura: o sensorial, o emocional e o racional.  

O nível sensorial é o nível do sentir. Refere-se ao momento em que se 

trabalha a leitura, estimulando os sentidos do leitor. O livro, antes de conter uma 

história, tem cor, formato, cheiro e muitos outros aspectos que aguçam a curiosidade 

e podem despertar o interesse pela leitura.  

O nível emocional está ligado aos sentimentos que a leitura proporciona. Um 

drama, por exemplo, causa tristeza; uma piada causa o riso, e assim por diante. 

Esses sentimentos que a leitura proporciona demonstram uma interação do leitor 

com o texto.  

Por último, temos o nível racional, que é o mais valorizado na escola, mas 

que, de acordo com a autora, é tão importante quanto os outros. É nesse nível que o 

leitor relaciona o lido com o seu conhecimento de mundo e reflete a respeito do que 

leu. Embora os explique separadamente, Martins (2006) enfatiza que os três níveis 

ocorrem simultaneamente. 

De acordo com o exposto até o momento, pode-se entender que o leitor 

competente é justamente aquele que tem essa capacidade de interagir com o texto e 

com o autor, de atribuir sentido ao que lê considerando o contexto de enunciação 

que envolve o texto. Para isso, ele seleciona, diante das várias possibilidades de 

leitura que circulam socialmente, aquelas que irão responder às suas necessidades, 

utilizando estratégias adequadas para alcançar os significados implícitos deixados 

pelo autor. Nesse sentido, os PCNs afirmam que “formar um leitor competente supõe 
                                                           
3 Lembramos que, embora não se negue que a leitura tanto anteceda quanto ultrapasse o texto 
escrito (MARTINS, 2006), neste trabalho, focamos a leitura e a interpretação do texto escrito. Não se 
trata de restringir seu significado, mas sim de delimitar o objeto, a fim de possibilitar, dentro dos 
objetivos e considerando os limites e as possibilidades desta investigação, uma compreensão mais 
precisa do corpus.  
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formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que 

não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 

texto que lê e outros textos já lidos” (BRASIL, 1998, p. 54). 

Para que o aluno possa fazer esse percurso, o professor deve auxiliá-lo, pois 

a formação de um leitor competente necessariamente passa pelo ensino de 

estratégias de leitura, pela prática em textos sociais, pelo desenvolvimento de uma 

autonomia no leitor para escolher a estratégia adequada ao texto trabalhado. Nesse 

sentido, Rojo (2002) afirma que ler  

 

[...] é 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, 2002, p. 01). 

 

Embora já tenhamos abordado questões acerca da interpretação textual, 

tendo em vista sua estreita relação com a leitura, achamos necessário continuar tal 

discussão no tópico seguinte, tendo em vista que o processo em questão constitui o 

alicerce da pesquisa proposta. 

 

 

2.3 O PROCESSO INTERPRETATIVO: ALGUMAS ESTRATÉGIAS 

 

 

Segundo Menegassi (1995), “estratégias são procedimentos conscientes ou 

inconscientes utilizados pelo leitor para decodificar, compreender e interpretar o 

texto”. Diante disso, é necessário entender melhor os termos decodificar, 

compreender e interpretar para que possamos prosseguir em nossa discussão. 

Menegassi (1995), sob uma abordagem psicolinguística, observa que o processo de 

leitura passa por quatro etapas: decodificação, compreensão, interpretação e 

retenção. Salientamos que serão aqui focadas as três primeiras etapas por terem 

uma relação mais direta com os interesses desta pesquisa. 

A primeira das etapas de leitura é a decodificação, que, segundo o autor, 

procede “do reconhecimento dos símbolos escritos e da sua ligação com um 



21 

 

significado” (MENEGASSI, 1995, p. 86). Essa fase é responsável por dar início ao 

processo de leitura, desde que aliada à etapa seguinte, à compreensão, porque, 

conforme o autor, o simples reconhecimento de letras e sua ligação com significados 

não resulta em leitura. Podemos pensar, por exemplo, na procura do significado de 

uma palavra em um dicionário. Ter aquele significado pronto não garante o sentido 

do texto, pois o sentido é dependente do contexto discursivo, que envolve os 

conhecimentos prévios do leitor e outros tantos fatores. Nesse sentido, Menegassi 

(1995) aponta para dois níveis de decodificação: um primário, que teria relação com 

a decodificação meramente fonológica ou visual, e outro secundário, que estaria 

ligado à compreensão por meio da iniciação da apreensão de significados. Apesar 

de gerar apenas um contato superficial com o texto, a decodificação bem sucedida 

tem a fundamental importância de garantir o andamento do processo, pois uma 

“decodificação mal feita implica compreensão mal sucedida” (MENEGASSI, 1995, p. 

87). 

A segunda etapa é a compreensão, que ocorre quando “o leitor possui 

conhecimentos prévios sobre o assunto do texto e não está alheio aos conteúdos 

deste” (MENEGASSI, 1995, p. 87). Ou seja, o leitor não se limita ao que está posto 

no texto, mas começa a pensar e a construir significados. Nesse sentido, a 

compreensão é “um processo criador, ativo e construtivo que vai além da informação 

estritamente textual” (MARCUSCHI, 1996, p. 77).  

A terceira etapa é a interpretação, que, segundo Menegassi (1995), distingui-

se da compreensão no sentido de ampliação de conhecimentos. Trata-se da fase 

em que se julga o que se lê, em que entra em cena a capacidade crítica do leitor. 

Conforme o autor, “no momento em que o leitor alia os conhecimentos que possui 

aos conhecimentos que o texto fornece, ele amplia seu cabedal de conhecimentos e 

informações, reformulando conceitos e ampliando seus esquemas sobre a temática 

do texto” (MENEGASSI, 1995, p. 88). 

A quarta e última etapa é a retenção, “responsável pelo armazenamento, na 

memória de longo prazo, das informações mais importantes” (MENEGASSI, 1995, p. 

88). 

É importante lembrar que as etapas expostas acima não existem 

separadamente, mas em conjunto, pelo menos no processo de leitura elaborado por 

leitores competentes (MENEGASSI, 1995). 
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Ainda sobre o processo de decodificação, Rojo (2002) apresenta algumas 

capacidades básicas a ele relacionadas, as quais, em geral, são ensinadas e 

aprendidas durante o processo de alfabetização, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros 

sistemas de representação); dominar as convenções gráficas; conhecer o alfabeto; 

compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; dominar as relações 

entre grafemas e fonemas; saber decodificar palavras e textos escritos; saber ler 

reconhecendo globalmente as palavras; ampliar a sacada do olhar para porções 

maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de 

leitura. Assim sendo, vemos que a decodificação textual é etapa fundamental para 

que a leitura se realize, mas não é suficiente para a atribuição de sentido(s) ao texto. 

Kleiman (2009), tomando o termo “decodificação” sob a luz dos estudos 

cognitivos, compreende essa fase como um processo de reconhecimento de letras, 

palavras e sentenças; ou seja, a decodificação limita-se ao nível de extração, etapa 

em que o leitor ainda não ativa suas habilidades para a captação dos significados.  

Segundo a autora, as estratégias cognitivas são essenciais no momento da 

leitura. Elas são caracterizadas como ações mentais inconscientes, que o leitor nem 

sempre é capaz de descrever: 

 

As estratégias cognitivas regem os comportamentos automáticos, 
inconscientes do leitor, e o seu conjunto serve essencialmente para 
construir a coerência local do texto, isto é, aquelas relações coesivas 
que se estabelecem entre elementos sucessivos, sequenciais no 
texto (KLEIMAN, 2009, p. 50, grifo da autora). 

 

Além da estratégia destacada acima, Kleiman (2009) também discute sobre 

as estratégias metacognitivas, que se referem às operações sobre as quais o leitor 

tem domínio no ato da interpretação. A autora afirma que essa é “uma estratégia de 

controle e regulamento do próprio conhecimento” (KLEIMAN, 2009, p. 34). 

Conforme os estudos de Kleiman, para que o leitor realize uma interpretação 

expressiva, é necessário passar por ambas as estratégias (cognitiva e 

metacognitiva). Suas pesquisas baseiam-se “por um lado, na modelagem de 

estratégias metacognitivas, e, por outro, no desenvolvimento de habilidades verbais 

subjacentes aos automatismos das estratégias cognitivas” (KLEIMAN, 2009, p. 49).  

Nessa perspectiva, Kleiman (2009) elenca alguns passos necessários ao ato 

de interpretar. Este, a princípio, requer conhecimentos prévios, que são aqueles 
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conhecimentos adquiridos durante a vida, pois eles “determinam as possíveis 

inferências realizadas com base em marcas formais do texto” (KLEIMAN, 2009, p. 

26). Nessa linha de análise, a autora elenca três níveis de conhecimento que devem 

estar articulados para que a interpretação seja bem sucedida, quais sejam: 

 

O conhecimento lingüístico, o conhecimento textual, o conhecimento 
de mundo devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao 
momento da compreensão, momento esse que passa 
desapercebido, em que as partes discretas se juntam para fazer um 
significado (KLEIMAN, 2009, p. 26). 

 

O conhecimento linguístico a que se refere Kleiman (2009, p. 13) “abrange 

desde o conhecimento sobre como pronunciar português, passando pelo 

conhecimento de vocabulário e regras da língua, chegando até o conhecimento 

sobre o uso da língua”. Tal conhecimento permite ao leitor identificar as palavras e 

perceber as relações estabelecidas entre elas, para, em seguida, poder ativar 

significados com base em seu conhecimento sintático, lexical e semântico. Sem o 

domínio do conhecimento linguístico, a compreensão do texto torna-se impossível.  

Quanto ao conhecimento textual, este se constitui no “conjunto de noções e 

conceitos sobre o texto” (KLEIMAN, 2009, p. 26). Em outros termos, é o que permite 

ao falante o reconhecimento dos diversos tipos de texto como pertencentes a cada 

gênero ou tipo textual. Por exemplo, se o leitor tem alguma proficiência em textos 

informativos, descritivos, argumentativos etc., ele já dispõe de uma estrutura 

formada a respeito desse tipo de texto, e a ativa quando se depara com textos dessa 

natureza. Quanto maior for seu conhecimento textual e seu contato com diferentes 

tipos de texto, mais facilmente chegará à compreensão (KLEIMAN, 2009). 

Por fim, o conhecimento de mundo diz respeito aos conhecimentos já 

adquiridos e mentalizados durante a vida, abarcando “desde o conhecimento que 

um cientista tem sobre sua especialidade [...] até o conhecimento de que ‘é proibido 

fumar nos coletivos’” (FÁVERO, 2009, p. 73). Devemos ativá-los no momento da 

leitura, para, assim, compreendermos as informações do texto com mais habilidade.  

Para melhor visualização sobre o assunto abordado acima, apresentamos 

este quadro representativo: 
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Tabela 1: Conhecimento prévio 

CONHECIMENTO PRÉVIO 

Conhecimento 
Linguístico 

Conhecimento Textual Conhecimento de 
Mundo 

“Abrange desde o 
conhecimento sobre como 
pronunciar português, 
passando pelo 
conhecimento de 
vocabulário e regras da 
língua, chegando até o 
conhecimento sobre o uso 
da língua” (KLEIMAN, 
2009, p. 13) 

“Conjunto de noções e 
conceitos sobre o texto” 
(KLEIMAN, 2009, p. 26). 

“Geralmente adquirido 
informalmente, através 
de nossas experiências e 
convívio numa 
sociedade” (KLEIMAN, 
2009, p. 22). 

“E porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de conhecimento que interagem 
entre si, a leitura é considerada um processo interativo” (KLEIMAN, 2009, p. 13). 

 

De acordo com Kleiman (2009), devemos ter pelo menos uma noção do que 

estamos lendo, porque, se não tivermos um conhecimento prévio a respeito do 

assunto de que trata o texto, a leitura passará por barreiras, podendo ser até 

interrompida. Vejamos o exemplo proposto pela autora (2009, p. 14): 

 

(a) Consideremos, por exemplo, the analysis of myths. Antes de mais nada, é 
preciso proceder à syntagmatic decomposition of the pure mythical 
narration, isolando the constitutive units of the sequence.  

 

Se o leitor se deparar com o texto acima sem ter conhecimento prévio da 

língua inglesa, ele não conseguirá nem ao menos decodificar a mensagem. 

Ainda podemos observar outra situação envolvendo a informação dada no 

fragmento acima, agora considerando apenas a língua portuguesa, conforme sugere 

Kleiman (2009, p. 14): 

 

(b) Consideremos, por exemplo, a análise dos mitos. Antes de mais nada, é 
preciso proceder à decomposição sintagmática da pura narração mítica, 
isolando as unidades constitutiva da sequência. 

 

Nesse caso, o leitor, conhecedor do código aí apresentado, terá condições de 

decodificar o conteúdo do enunciado. Porém, se ele não possuir conhecimento 

sobre as palavras destacadas, por exemplo, a interpretação ainda ficará 
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comprometida, porque ele não conseguirá perceber as relações entre as palavras e 

muito menos realizar inferências.  

Ainda na mesma perspectiva, tendo em vista que o corpus desta pesquisa é 

composto por respostas interpretativas construídas a partir da leitura de fábulas, 

apresentamos como exemplo um fragmento da Fábula O Veado e a Moita, de La 

Fontaine, para notarmos que essa situação ocorre em textos utilizados nas escolas, 

e por isso deve ser trabalhada com os alunos. Vejamos: 

 

(c) Perseguido pelos caçadores, um pobre veado escondeu-se bem quietinho 
dentro da cerrada moita. O abrigo era tão seguro que nem os cães o 
viram. (KLEIMAN, 2009, p. 24) 

 

O aluno, para compreender esse fragmento, deve ter o conhecimento sobre 

caça de veado, deve saber que existem pessoas que, acompanhadas por cães, 

perseguem animais silvestres para matá-los. Assim, ele terá condições de inferir a 

relação entre caçadores e cães; consequentemente, a expressão nominal “os cães” 

não causa surpresa nesse contexto. Conforme Kleiman (2009, p. 25), “este tipo de 

inferência, que se dá como decorrência do conhecimento de mundo e que é 

motivado pelos itens lexicais no texto é um processo inconsciente do leitor 

proficiente”. 

Também é fundamental para o processo de interpretação que a leitura seja 

guiada por objetivo(s), pois isso “pressupõe reflexão e controle consciente sobre o 

próprio conhecimento, sobre o próprio fazer, sobre a própria capacidade. Se opõe 

aos automatismos e mecanicismos típicos do passar o olho que muitas vezes é tido 

como leitura nas escolas” (KLEIMAN, 2009, p. 44-45). O leitor que vai ao texto com 

objetivos tem a capacidade de formular hipóteses a respeito do que será lido, ou 

seja, ele estará agindo, e não se posicionando como um mero receptor de 

informações.  

Além desses dois processos citados acima, devemos levar em consideração 

todas as marcas formais do texto, pois os sentidos serão mais bem captados se 

soubermos ler os implícitos, uma vez que estes podem ser recuperados por meio 

dos elementos linguísticos. De acordo com Kleiman (2009), “o processo através do 

qual utilizamos elementos formais do texto para fazer as ligações necessárias à 

construção de um contexto é um processo inferencial de natureza inconsciente, 
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sendo, então, considerado uma estratégia cognitiva” (KLEIMAN, 2009, p. 50, grifo da 

autora). 

 Por fim, é importante interagirmos com a leitura. Esse caráter interacional nos 

dará capacidade de reconhecermos as intenções do autor por meio de pistas 

linguísticas.  

É visível que o ato de interpretar não é uma atividade simples, mas, de acordo 

com Kleiman (2009, p. 56), vemos que “é no interior do ato de leitura, enfrentando os 

desafios colocados pelo texto, que se aprende a usar as estratégias de leitura como 

ferramenta para desenvolver técnicas próprias e eficientes para o processo 

interpretativo”. Em outras palavras, cada leitor vai estabelecendo suas próprias 

táticas para chegar à construção dos significados do texto. 

Segundo Kleiman (2009, p. 65), “o leitor constrói e não apenas recebe um 

significado global para o texto. Ele procura pistas formais, antecipa essas pistas, 

formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões”. Assim sendo, o leitor 

deve transformar as informações presentes no texto em um novo conhecimento. 

Para tanto, faz-se necessário que ele aprenda a dominar as estratégias de 

interpretação, percebendo as marcas formais do texto e estabelecendo relações 

entre as ideias apresentadas nesse texto. Nessa mesma perspectiva, Fávero (2009, 

p. 77) diz que “é preciso que o leitor desenvolva habilidades que lhe permitam 

detectar as marcas que levarão às intenções do texto”. 

Conforme enfatizamos, nosso trabalho se volta para um estudo de elementos 

linguísticos4 como estratégia eficaz no processo interpretativo. Essa intenção vai ao 

encontro do que afirma Kleiman (2009): 

 

[...] a reflexão em torno da compreensão de textos não pode deixar 
de passar por uma reflexão sobre o componente textual desse 
processo. A materialização de uma intenção do autor se dá através 
de elementos tanto linguísticos como gráficos, cabendo ao leitor a 
recuperação dessa intenção através do formal (KLEIMAN, 2009, p. 
45). 

 

Assim, vemos que um leitor só terá condições de compreender bem o que 

está lendo se, desde o primeiro contato com o texto, souber explorar o potencial que 

certas palavras adquirem no contexto em que aparecem, conforme palavras de 
                                                           
4 Conforme já mencionado, dentre os diversos mecanismos linguísticos de referenciação, delimitamos 
para nosso estudo as expressões nominais referenciais, por não haver possibilidade de abordar todos 
os existentes. 
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Porfírio e Bidarra (2008). A partir do momento em que o leitor passa a valorizar e a 

analisar as marcas linguísticas, pode-se dizer que a interpretação está sendo bem 

sucedida, pois é nesse instante que as intenções do produtor são captadas.  

Segundo Pereira (2003, p. 21), “as marcas lingüísticas ativam os 

procedimentos intelectuais do leitor”. Tais marcas devem ser observadas para que 

haja a compreensão do que se está lendo, pois é a partir delas que o leitor 

seleciona, compara e faz inferências. Em seu estudo, a autora mostra que a boa 

interpretação depende da localização dos indícios deixados pelo autor e da coleta 

das informações para construir o sentido do texto. Quando o leitor valoriza as 

palavras e estabelece para elas conteúdo semântico, sua mente vai construindo e 

reconstruindo significados gerais, o que o leva a estabelecer avaliações acerca do 

texto lido (PEREIRA, 2003).  

Diante do exposto até o momento, é importante ressaltar o conhecimento de 

itens lexicais como fator fundamental para o processo interpretativo. No entanto, 

deve-se levar em conta que  

 

[...] não é apenas a soma dos itens lexicais isolados e da sua 
representação em esquemas que levará o leitor a uma construção do 
significado de um texto, mas a identificação das relações 
estabelecidas entre as palavras, de um lado, e as sentenças, 
parágrafos e o próprio texto, de outro (PORFÍRIO; BIDARRA, 2008, 
p. 83). 

 

Em outros termos, as palavras não se relacionam apenas estruturalmente, 

mas também semanticamente, pois são atualizadas por sujeitos histórica e 

socialmente situados, que realizam escolhas intencionais. Tais relações semânticas 

devem ser ensinadas como estratégia essencial para a construção de significados. 

Segundo Colomer e Camps (2002, p. 129), “as relações semânticas entre as 

palavras do texto é uma das bases de compreensão da coerência de um texto e um 

elemento importante para dar-lhe coesão”. Em outras palavras, as relações 

semânticas entre os itens lexicais levam o leitor a estabelecer conexões essenciais 

para o processo interpretativo. Nessa mesma perspectiva, Kleiman (2009) entende 

que  

 

[...] a presença de um item lexical pode fazer a diferença entre um 
texto coerente ou incoerente. O elemento formal funciona aí como o 
elo que permite ligar as diferentes partes do texto, que antes eram 
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uma sequência de informações que não faziam sentido, pois não 
estavam relacionadas entre si (KLEIMAN, 2009, p. 49-50). 

 

Tendo em vista a colaboração dos elementos linguísticos para a construção 

dos significados do texto, e levando em consideração que o trabalho aqui proposto 

não nos permite abordar todos esses elementos, optamos por enfocar, no capítulo 

seguinte, o processo referencial, mais especificamente as anáforas não 

correferenciais, um mecanismo essencial como estratégia interpretativa, porque 

serve tanto para garantir a tessitura textual quanto para revelar pontos de vista, 

intenções, adesões, suposições e orientações argumentativas. 
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3 O PROCESSO REFERENCIAL FACE ÀS QUESTÕES INTERPRETATIVAS 

 

 

São apresentadas, neste capítulo, discussões acerca do processo referencial, 

levando em consideração o enfoque direcionador desta pesquisa: a interpretação 

textual. Para tanto, na seção 2.1, abordamos a referenciação a partir da concepção 

sociocognitiva-interacional, que trata tal fenômeno como uma atividade discursiva 

que incide na construção e na reconstrução de objetos de discurso (KOCH; ELIAS, 

2006). Nesse sentido, a referenciação assume função importante no processo de 

constituição de sentidos do texto, sendo viabilizada por diferentes elementos 

linguísticos, dentre os quais destacamos, na seção seguinte, as anáforas não 

correferenciais. Delimitamos, assim, o escopo de nosso trabalho, uma vez que tratar 

do processo de referenciação como um todo é inviável, devido aos limites e às 

possibilidades desta investigação. 

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBJETOS DE DISCURSO 

 

 

A referenciação, segundo as reflexões de Koch (2006, 2005, 2004, 1998), 

Marcuschi (2003), Mondada e Dubois (2003), dentre outros autores, configura-se 

não simplesmente em um recurso de retomada de entidades do mundo; em outras 

palavras, não diz respeito a simples rótulos usados para designar as coisas do 

mundo (KOCH; MARCUSCHI, 1998). Muito além disso, retrata uma forma de 

construção e reconstrução de objetos de discurso. 

Depois de lançado (categorizado) no texto, o objeto é recategorizado por meio 

da estratégia de referenciação. Esse processo de construção e reconstrução de 

objetos de discurso é realizado por sujeitos, num processo de interação, o que 

significa dizer que carrega, dentre outros aspectos, os interesses e os pontos de 

vista dos interlocutores envolvidos no discurso.  

 

Os referentes de que falamos não espelham diretamente o mundo 
real, não são simples rótulos para designar as coisas do mundo. Eles 
são construídos e reconstruídos no interior do próprio discurso, de 
acordo com a nossa percepção de mundo, nossos ”óculos sociais”, 



30 

 

nossas crenças, atitudes e propósitos comunicativos (KOCH; ELIAS, 
2006, p.123, grifo das autoras). 

 

Para Mondada e Dubois (2003), os objetos de discurso, sendo construídos e 

desenvolvidos discursivamente, não devem ser entendidos como se já estivessem 

prontos para serem utilizados e, além disso, como se fossem válidos para todos os 

sujeitos, pois eles não são estáticos e não seguem uma norma, mas são construídos 

conforme o contexto de interação.  

Essa forma de conceber a referenciação é assumida por Koch (2004, p. 40), 

que propõe a seguinte descrição: “os objetos-de-discurso são altamente dinâmicos, 

ou seja, uma vez introduzidos na memória discursiva, vão sendo constantemente 

transformados, reconstruídos, recategorizados no curso da progressão textual”. 

Esse processo dinâmico, segundo a autora, desenvolve-se como uma atividade 

discursiva realizada por sujeitos históricos e socialmente situados. 

Essa construção e reconstrução de objetos de discurso, que se constitui como 

um processo dinâmico na progressão textual, ocorre quando um objeto é lançado no 

texto e utilizado novamente por meio da reconstrução. Mondada e Dubois (2003, p. 

17) explicam melhor esse processo dinâmico ao afirmarem que “as categorias e os 

objetos de discurso são marcados por uma instabilidade constitutiva, observável 

através de operações cognitivas, ancoradas nas práticas, nas atividades verbais ou 

não-verbais, nas negociações dentro da interação”.  

Nessa mesma perspectiva, Koch e Marcuschi (1998) compreendem que a 

referenciação não deve ser vista como maneira de “etiquetar” o mundo, mas como 

uma atividade que ocorre no instante da produção do discurso. Segundo os autores, 

“no contexto do discurso, todos os referentes são evolutivos, já que sempre haverá 

uma mudança, ou seja, os referentes modificam-se à medida que o discurso se 

desenrola” (KOCH; MARCUSCHI, 1998, p. 173). 

Essa forma de interpretar a referenciação atrela-se à concepção teórica que 

considera a linguagem como um modo de ação social, conforme abordado no 

capítulo anterior. As discussões sobre os processos de referenciação estão ligadas 

às ações desenvolvidas na língua, e estas são identificadas a partir das condições 

de inserção das informações no texto, sinalizando determinadas intenções. O 

produtor, ao inserir e retomar certos objetos de discurso, faz escolhas que não são 

gratuitas. Ao contrário, esperando alcançar seus objetivos, faz escolhas que estão 
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permeadas de estratégias de convencimento, estabelecendo uma orientação 

argumentativa no texto. Nessa perspectiva, Koch (2004) afirma que 

 

A referenciação constitui, assim, uma atividade discursiva. O sujeito, 
na interação, opera sobre o material lingüístico que tem à sua 
disposição, operando escolhas significativas para representar 
estados de coisas, com vistas à concretização do seu projeto de 
dizer (KOCH, 2004, p.31). 

 

Seguindo esse viés teórico, Marcuschi (2003, p. 43) explica que “a referência 

deve ser tomada como ato criativo de designação”. Em outras palavras, ao utilizar 

estratégias de referenciação, o produtor não está isento de intenções, mas as utiliza 

porque quer reforçar certo argumento, quer mostrar algo para o outro. Assim, ao 

optar por um determinado objeto de discurso para designar um referente, o produtor 

se posiciona, tendo em vista que a escolha da  

 

[...] existência de um objeto de discurso implica em observar o tipo de 
apreciação axiológica que sobre ele incide e qual a voz social o 
enuncia – afinal, estas são as condições para a constituição de 
discursos e de, é claro, objetos de discurso (ALVES FILHO, 2010, p. 
214). 

 

Mais uma vez, a referenciação é afirmada como uma forma de referendar 

objetos de discurso, os quais carregam consigo características dos sujeitos 

históricos socialmente situados. Assim sendo, tomado sob o viés discursivo e, 

consequentemente, como produto da ação interativa entre os sujeitos envolvidos na 

constituição dos textos, o processo de referenciação constitui-se como uma 

atividade linguística que não se limita à decodificação textual5, nem se reduz à 

localização de um termo no texto, mas se coloca como um recurso estratégico na 

construção do sentido textual.  

Seguindo esse viés de análise, Biezus (2010) afirma que 

 

Os objetos discursivos são responsáveis por estabelecer relações de 
sentido e significado tanto com os elementos que os antecedem 
como com os que os sucedem, construindo uma cadeia textual 
significativa. Essa coesão, que dá unidade ao texto, vai sendo 
construída e se evidencia pelo emprego de diferentes procedimentos, 
tanto no campo do léxico como no da gramática (BIEZUS, 2010, p. 
30). 

                                                           
5 Assunto explorado no capítulo anterior. 
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Partindo da perspectiva discursiva abordada a respeito da referenciação, 

Koch e Elias (2006) afirmam que a operação linguística referencial pode se dar por 

movimentos exofóricos ou endofóricos. No primeiro caso, recupera-se um elemento 

não enunciado no texto; no segundo caso, o elemento recategorizado foi 

primeiramente apresentado no texto.  

A referência endofórica, por sua vez, se subdivide em anafórica e catafórica. 

No processo anafórico, a remissão é feita para trás, ou seja, faz-se remissão a 

elementos anteriormente expressos no texto. Já no processo catafórico, a remissão 

é feita para frente. Tais processos não se resumem a simples movimentos projetivos 

e retrospectivos, mas retratam o trabalho de um determinado sujeito de categorizar e 

recategorizar objetos de discurso.  

Koch e Elias (2006, p. 127) apresentam exemplos que ilustram essa breve 

explicação: 

 

(a) Paulo saiu. Ele foi ao cinema. 
 

(b) Só quero isto: que vocês me entendam. 
 

Os termos destacados são as remissões. Em (a), tem-se um processo 

anafórico, pois o pronome em destaque retoma um elemento anteriormente 

enunciado. Já em (b) é preciso seguir no texto para captar o referente, realizando 

um movimento catafórico. Essas formas de referenciar podem ser atualizadas de 

diferentes maneiras, por meio de diferentes estratégias textuais. 

Também é importante salientar que a construção dos referentes textuais 

ocorre mediante as seguintes estratégias: introdução, retomada e desfocalização de 

objetos de discurso, que são assim definidas por Koch e Elias (2006, p. 125-126): 

 

i. Introdução (construção): acontece quando um “objeto” até então não 

mencionado é introduzido no texto, de modo que a expressão linguística 

que o representa é posta em foco, ficando esse “objeto” saliente no 

modelo textual. 

ii. Retomada (manutenção): ocorre quando um “objeto” já presente no texto é 

reativado por meio de uma forma referencial, de modo que o objeto de 

discurso permaneça em foco. 
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iii. Desfocalização: sucede quando um novo “objeto” é introduzido no texto, 

passando a ocupar a posição focal. Contudo, o objeto retirado de foco 

permanece em estado de ativação parcial, ou seja, ele continua disponível 

para a utilização imediata sempre que necessário. 

 

Quanto à estratégia de introdução do referente no texto, Koch e Elias (2006) 

dizem que ela pode se realizar de duas maneiras: a) introdução não ancorada, 

quando aparece um objeto totalmente novo no texto, sem nenhum índice de relação 

com outros objetos; b) introdução ancorada, que ocorre quando um novo objeto é 

inserido no texto de forma ancorada, ou seja, diferente do caso anterior, há 

elementos no texto que servem de âncora para esse novo objeto.  

Na introdução ancorada, temos as anáforas indiretas e as anáforas 

associativas. A anáfora indireta, segundo Koch e Elias (2006, p. 128), “caracteriza-

se pelo fato de não existir no co-texto um antecedente explícito, mas, sim, um 

elemento de relação que se pode denominar de ‘âncora’ e que é decisivo para a 

interpretação”. Já a introdução associativa, segundo as autoras, ocorre quando 

aparece um referente novo no texto e esse referente surge por meio de relações 

meronímicas, ou seja, ele é uma espécie de ingrediente de outros elementos 

presentes no texto. 

Conforme apontam as autoras, quando os enunciados são transformados em 

objeto de discurso, ou seja, introduz-se um novo referente que, por sua vez, 

sumariza tudo o que foi dito anteriormente por meio de um sintagma nominal, tem-se 

um caso de introdução ancorada feita por meio de nominalizações ou rotulações6. 

Segundo as autoras, trata-se de um processo de encapsulamento, que pode se dar 

tanto de forma prospectiva, quando o referente sumariza a informação posterior, 

quanto retrospectiva, quando sumariza a informação anterior.  

Vejamos o exemplo a seguir, proposto por Viana (2006, p. 31): 

 

(c) O país é cheio de entraves burocráticos. É preciso preencher um sem-
número de papeis. Depois, pagar uma infinidade de taxas. Todas essas 
limitações acabam prejudicando o importador.  

 

                                                           
6 Na seção seguinte, essa questão será discutida novamente, tendo em vista que tais rotulações 
ocorrem sob a forma de uma expressão nominal referencial. 
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Nesse exemplo, a palavra em destaque sumariza tudo o que foi dito antes, o 

que a caracteriza, então, como um rótulo retrospectivo. É importante verificar desde 

já que, ao escolher a expressão essas limitações para sumarizar o que foi dito, o 

produtor deixa transparecer seu ponto de vista, o que dá margem para uma 

determinada interpretação. 

A retomada caracteriza-se por dar sustentação à coesão e à coerência, uma 

vez que é utilizada para que a temática seja processada de forma progressiva e 

significativa. Nesse sentido, Koch (2006, p. 131) afirma que ela é “a operação 

responsável pela manutenção em foco, no modelo de discurso, de objetos 

previamente introduzidos, dando origem às cadeias referenciais ou coesivas, que 

são responsáveis pela progressão referencial do texto”.  

A estratégia de retomada de objetos de discurso, segundo a autora, pode 

realizar-se tanto por meio de recursos de ordem gramatical (pronomes, elipses, 

numerais, advérbios locativos) como por meio de recursos de ordem lexical 

(reiteração de itens lexicais, sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, expressões 

nominais etc.). 

Conforme vamos retomando certos elementos textuais, vamos formando teias 

referenciais altamente significativas que podem ser instauradas por meio de 

processos anafóricos correferenciais (diretos) e não correferenciais (indiretos). Em 

outras palavras, no processo de construção de sentido, a anáfora pode se dar com 

ou sem a retomada de referentes anteriormente expressos (BIEZUS, 2010).  

Na retomada correferencial tem-se a manutenção do núcleo, podendo o 

referente ser recuperado por meio da repetição (parcial ou totalmente), ou, ainda, 

por meio de sinônimos ou quase sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e 

descrições nominais. Sendo assim, Koch (2005, p. 264) afirma que, nessa retomada, 

“pode haver simplesmente correferência entre a expressão anafórica e seu 

antecedente textual, ou ocorrer a recategorização deste”. Assim, lembramos que, no 

uso de sinônimos, temos a correferência com recategorização. Também quando 

usados hiperônimos, nomes genéricos e descrições nominais, observa-se uma 

recategorização do antecedente textual (KOCH, 2005).  

Vejamos abaixo exemplo de anáfora correferencial apresentado por Haag e 

Othero (2003, p. 04): 

 

(d) Comprei três livros excelentes. Os livros estão lá em casa. 
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Nesse caso, verificamos a retomada do referente por meio da repetição do 

núcleo livros, apontando então a correferência entre a expressão anafórica e seu 

antecedente textual. Quanto à repetição, Biezus (2010, p. 39) afirma que esta “é 

uma estratégia que ocorre muito nas atividades de formulação textual, e contribui 

não só para a formação de cadeias discursivas, mas também para reforçar a 

coesividade”. Salientamos que devemos saber usar esse recurso para não tornar o 

texto repetitivo. Para evitar a repetição, podemos utilizar a retomada sem a 

manutenção do núcleo, conforme adiantado em parágrafo anterior.  

Apesar de a recategorização de objetos de discurso também ser viabilizada 

por anáforas correferenciais, segundo análise de Koch (2005)7, o presente trabalho 

interessa-se pelas recategorizações não correferenciais, conforme destacamos na 

seção seguinte. 

 

 

3.2 RETOMADAS NÃO CORREFERENCIAIS 

 

 

Partindo da concepção de referenciação como atividade discursiva que incide 

na construção e na reconstrução de objetos de discurso, e tendo em vista que essa 

maneira de enfocar a referenciação assume função importante no processo de 

constituição de sentidos do texto, tomamos, em nosso trabalho, dentre os diferentes 

elementos referenciais que direcionam tal processo, as anáforas não correferenciais.  

Dentre as retomadas sem a manutenção do núcleo, destacamos 

primeiramente as retomadas por pronominalização. Essa estratégia é utilizada para 

evitar a repetição de um nome, deixando o texto menos denso, auxiliando na 

continuidade do parágrafo, bem como na manutenção referencial. Segundo Koch 

(2009, p. 86), a pronominalização “pode ocorrer sem um referente co-textual 

explícito”. Vejamos o exemplo dado pela autora (2009, p. 87): 

 

                                                           
7 Salientamos que Koch (2005) considera algumas realizações linguísticas, como é o caso da 
hiperonímia/hiponímia, tanto como anáforas correferenciais quanto como anáforas não 
correferenciais. Sendo assim, para evitar controversas, neste trabalho consideramos anáforas 
recategorizadoras as não correferenciais. 
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(e) Os dois heróis estão lutando para ver qual tem mais força. De repente, 
eles cortam e passam para o quadrinho seguinte, onde já se vê um deles 
nocauteado, desmaiado no chão. 

 

Nesse enunciado, como podemos observar, o pronome eles remete aos 

autores da história em quadrinhos, que não estão explicitados no texto, exigindo que 

o leitor faça inferências.  

Também abordamos como recurso de retomada sem a manutenção do 

núcleo as expressões nominais referenciais. Segundo Koch e Elias (2006, p. 137), 

tais expressões “desempenham uma série de funções cognitivo-discursivas de 

grande relevância na construção textual do sentido”. Em outras palavras, tais 

expressões demarcam as intenções do produtor e constituem-se numa estratégia 

que orienta o discurso argumentativamente, pois, ao reconstruir os objetos de 

discurso, o produtor os direcionam conforme os seus objetivos, buscando persuadir 

o outro. Nessa perspectiva, Koch (2005) explica que 

 

O emprego de uma descrição nominal com função de categorização 
ou recategorização de referentes implica sempre uma escolha entre 
uma multiplicidade de formas de categorizar o referente, escolha esta 
que será feita, em cada contexto, segundo a proposta de sentido do 
produtor do texto (KOCH, 2005, p. 35). 

 

Para ilustrar essa análise, apresentamos abaixo os exemplos dados por Koch 

(2008, p. 55): 

 

(f) Reagan perdeu a batalha no Congresso. O presidente americano não tem 
tido grande sucesso ultimamente em suas negociações com o 
Parlamento. 
 

(g) Reagan perdeu a batalha no Congresso. O cawboy do faroeste americano 
não tem tido grande sucesso ultimamente em suas negociações com o 
Parlamento. 

 

Podemos observar que, apesar de tratar do mesmo objeto de discurso, 

Reagan, em cada exemplo temos opiniões diferentes acerca de tal referente, sendo 

que no fragmento (g) fica expresso um tom irônico, com efeito argumentativo. Isso 

porque “a escolha das descrições nominais podem trazer ao interlocutor informações 

importantes sobre opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto, auxiliando-o na 

construção do sentido” (KOCH, 2008, p. 56). 
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Na construção do texto, o produtor se depara com uma vasta gama de itens 

lexicais que a língua disponibiliza. A escolha lexical de determinada expressão 

nominal em detrimento de tantas outras possibilidades existentes na língua pode 

revelar opiniões, intenções e atitudes de quem produz o texto. Nessa perspectiva, 

considerar as expressões nominais no momento da leitura auxilia na construção do 

sentido textual.  

As expressões nominais podem ser definidas ou indefinidas. Ao primeiro caso 

cabe a seguinte descrição: 

 

Formas lingüísticas constituídas, minimamente, de um determinante 
definido (artigo definido ou pronome demonstrativo) seguido de um 
nome, caracterizam-se por operar uma seleção, dentre as diversas 
propriedades caracterizadoras de um referente – reais, 
co(n)textualmente determinadas ou intencionalmente atribuídas pelo 
locutor –, daquelas que, em dada situação de interação, são 
relevantes para os propósitos do locutor (KOCH, 2006, p. 132). 

 

Ao optar por uma expressão nominal definida, o produtor recategoriza um 

referente, sinalizando seu ponto de vista e suas intenções, ou seja, as escolhas são 

feitas com vista a alcançar os objetivos almejados pelo produtor na interação 

estabelecida. Ilustramos essa análise com um fragmento da Fábula O Galo e a 

Raposa, de La Fontaine (2010): 

 

(h) A raposa, que passava por ali, logo os viu e imaginou o maravilhoso 
almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a 
raposa espertalhona logo inventou uma historinha para enganá-lo. 

 

A escolha lexical feita pelo produtor direciona o leitor para uma determinada 

interpretação da fábula, pois, já no início do texto, ele caracteriza a personagem 

raposa, deixando claro que tal animal representa um ser astuto. Nesse sentido, Koch 

e Elias (2006) afirmam que  

 

[...] ao usar uma expressão nominal definida, o locutor pode também 
ter o objetivo de dar a conhecer ao interlocutor, com os mais variados 
propósitos, propriedades ou fatos relativos ao referente que acredita 
desconhecido do parceiro, com o intuito de caracterizá-lo de 
determinada maneira (KOCH; ELIAS, 2006, p. 138). 
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Conforme pontuam Koch e Elias (2006, p. 135), diferente do que diziam as 

teorias tradicionais, “a referenciação pode dar-se, também, pelo uso de expressões 

nominais indefinidas, com função anafórica”. Segundo as autoras, a descrição 

indefinida não se limita à função de inserção de novos referentes, mas ela também 

pode retomar um referente anteriormente introduzido no texto. Vejamos um exemplo 

extraído da fábula A coruja e a águia, de La Fontaine (2010): 

 

(i) Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 
- Basta de guerra - disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior 
que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. 
- Perfeitamente - respondeu a águia. - Também eu não quero outra coisa. 
- Nesse caso combinemos isso: de ora em diante não comerás nunca os 
meus filhotes. 
- Muito bem. Mas como vou distinguir os teus filhotes? 
- Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem 
feitinhos de corpo, alegres, cheio de uma graça especial que não 
existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 
- Está feito! - concluiu a águia. 
Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com uns três 
monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. 
- Uns horríveis bichos! - disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da 
coruja. 

 

Esse exemplo mostra como os filhotes da coruja vão sendo construídos 

textualmente por meio da expressão nominal indefinida. Nesse caso, o uso das 

expressões em destaque focaliza fortemente a característica dos animais em 

questão.  

Vejamos também o exemplo dado por Koch e Elias (2006, p. 126): 

 

(j) Leio no jornal a notícia que um homem morreu de fome (...) 
Um homem morre em plena rua, entre centenas de passantes. Um 
homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um 
anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma 
coisa – não é um homem. E outros homens cumprem o seu destino de 
passantes, que é o de passar. 
(Sabino, F., A mulher do vizinho, 8 ed., Rio de Janeiro, Record, 1962). 

 

Nesse caso, o referente vai sendo construído por meio das descrições 

nominais. O produtor vai caracterizando-o segundo seu ponto de vista, com o intuito 

de justificar sua ideia final: não se trata de um homem.  



39 

 

 Nessa perspectiva, ao retomar um elemento anteriormente apresentado no 

texto, as expressões nominais referenciais possibilitam a ativação/reativação na 

memória do leitor (KOCH; ELIAS, 2006).  

Outra forma de retomada apresentada por Koch (2006) é a anáfora 

especificadora. Tal categoria ocorre quando há especificação ou refinamento de 

uma categorização por meio da sequência hiperônimo/hipônimo, que, segundo a 

autora, admite incorporar informações novas ao objeto de discurso. “Esse tipo de 

expressão anafórica é frequentemente introduzida pelo artigo indefinido” (KOCH; 

ELIAS, 2006, p. 142). Vejamos o exemplo abaixo, apresentado por Koch (2006, p. 

267): 

 

(k) Uma catástrofe ameaça uma das últimas colônias de gorilas da África. 
Uma epidemia de Ebola já matou mais de 300 desses grandes macacos 
nosantuário de Lossi, no noroeste do Congo. Trata-se de uma perda 
devastadora, pois representa o desaparecimento de um quarto da 
população de gorilas da reserva. 

 

Observamos que o hiperônimo uma catástrofe é especificado e retomado pela 

expressão uma epidemia, o que leva ao esclarecimento do referente, dando maiores 

informações e auxiliando o leitor na interpretação de tal hiperônimo. Em outras 

palavras, o objeto de discurso é construído e especificado no decorrer do texto. 

O hiperônimo, quando assume papel anafórico, “pode ter a função de retomar 

um termo pouco usual, atualizando, assim, os conhecimentos do interlocutor” 

(KOCH; ELIAS, 2006, p. 141). Esse tipo de anáfora é fundamental para a construção 

dos sentidos do texto, pois  

 

A retomada, por meio de um hiperônimo, de um objeto-de-discurso 
previamente introduzido por um hipônimo constitui estratégia 
referendada pela norma, mantendo um mínimo de estabilidade 
informacional, já que a anáfora por hiperonímia funciona 
necessariamente por recorrência a traços lexicais (KOCH, 2004, p. 
248). 

 

Outro tipo de retomada destacada é a paráfrase anafórica, realizada por 

expressão nominal, que pode ter por função elaborar definições, facilitar a 

compreensão de determinado termo e esclarecer dúvidas. Tais paráfrases podem 

ser definicionais ou didáticas. Koch e Elias (2006, p. 144) explicam que, no primeiro 

caso, “o termo técnico a ser definido é o elemento previamente introduzido, e o 
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definiens (definição) é aportado pela forma anafórica” (grifo das autoras). Vejamos o 

exemplo apresentado pelas autoras (2006, p. 144): 

 

(l) Entre os conjuntos musicais populares do nordeste brasileiro encontram-
se, ainda, as bandas de pífaros. É bastante curioso ouvir esta espécie de 
flautim militar que produz sons agudos e estridentes. 

 

Nesse enunciado, o termo técnico pífaros, introduzido no início do texto, é 

definido por meio da expressão anafórica esta espécie de flautim militar que produz 

sons agudos e estridentes. 

Já a anáfora didática segue o caminho inverso da definicional: “o definiens 

situa-se na expressão introdutora, ao passo que o termo técnico, muitas vezes entre 

aspas, aparece na expressão referencial” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 145, grifo das 

autoras). Observemos o exemplo abaixo: 

 

(m) Para orientar as manobras dos aviões, os aeródromos são dotados de 
aparelhos que indicam a direção dos ventos de superfície. As birutas, que 
têm a forma de sacola cônica, são instaladas perpendicularmente à 
extremidade de um mastro (KOCH; ELIAS, 2006, p. 267). 

 

Outra forma de retomada de um antecedente ocorre por meio de expressões 

sinônimas ou quase sinônimas. Nessa perspectiva, “a seleção de um sinônimo 

adequado para fazer a remissão é determinada tanto pelo gênero textual como pela 

variedade de língua utilizada, ou até mesmo por uma opção estilística do produtor” 

(KOCH, 2004, p. 246). O enunciado abaixo exemplifica o uso da estratégia em tela:  

 

(n) Os bugios não precisam de muito espaço e se alimentam de quase tudo 
que existe na mata: folhas, brotos de árvores, frutinhas. O inverno, porém, 
é a estação de fartura para estes símios e outros animais da floresta, pela 
abundância de pinhões. Os bugios, aliás, parecem a todo instante, 
comprovar as teorias de Charles Darwin. Nada mais parecido com um 
lutador de luta livre do que um desses macacos batendo no peito e 
roncando para amedrontar o adversário. (Zero Hora, 17/05/ 1992, p. 4) 
(KOCH, 2006, p. 265). 

 

Nesse exemplo, o produtor lança como referente os bugios e, ao retomá-lo, 

utiliza sinônimos, o que traz maior conhecimento de vocabulário ao leitor, bem como 

contribui para a construção estilística do texto, tornando-o coeso. 
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Quanto às descrições definidas, já citadas, estas podem ser utilizadas para 

realizar uma sumarização, quando uma expressão resume ou sumariza um 

conteúdo já apresentado. Nesse caso, Koch (2004) denomina a descrição definida 

como anáfora rotuladora8. Vejamos o exemplo abaixo, apresentado pela autora 

(2004, p. 63): 

 

(o) A Vigilância Sanitária de Estado de São Paulo determinou ontem que 
todos os produtos com suspeita de conter transgênicos em sua 
composição sejam recolhidos dos locais de venda em até 15 dias. A 
determinação cumpre uma lei estadual de dezembro de 1999. 

 

Nesse exemplo, a expressão a determinação, além de encapsular parte do 

texto anterior, abre possibilidade para o prosseguimento do texto ao colocar em 

evidência um novo referente, que poderá vir a constituir o tema do enunciado 

seguinte. Por apresentarem informações novas ao mesmo tempo em que retomam 

objetos de discurso, Koch e Elias (2006, p. 138) caracterizam as nominalizações 

como “formas híbridas, referenciadoras e predicativas”. Observemos o exemplo 

abaixo, apresentado por Koch (2008, p. 106): 

 

(p) Um grupo de cientistas americanos e suíços anunciou na semana 
passada uma importante descoberta na compreensão dos mecanismos 
do cérebro. Eles concluíram o primeiro mapa da rede de neurônios 
existente no córtex cerebral, região do cérebro responsável pelo 
raciocínio, planejamento e coordenação das atividades das outras áreas 
associadas a funções mais especializadas. Ou seja, os pesquisadores 
descobriram quais são os caminhos percorridos na transmissão de 
informações de um neurônio a outro na região que comanda o cérebro. 
[...] O estudo foi publicado na edição online do jornal científico PloS 
Biology. [...] A conquista foi obtida a partir do uso (em cinco voluntários) 
de uma nova tecnologia de exame de imagem batizada de “imagem de 
espectro difuso”. Trata-se de uma evolução da ressonância magnética 
que permitiu aos pesquisadores estimar a densidade e a orientação das 
conexões entre os neurônios. A eficácia de sua utilização foi outro motivo 
de comemoração. Os resultados precisos indicados pelo exame o 
colocaram como um método com grande potencial para diagnóstico de 
lesões e doenças neurológicas e psiquiátricas. (ISTO É, no. 2018, Ano 31, 
9/07/08, p. 79).  

 

Nesse exemplo, o produtor sumariza a informação dada por meio das 

expressões o estudo, a conquista e a eficácia de sua utilização. Vemos nesse 

                                                           
8 Em seção anterior, discutimos sucintamente tal anáfora.  
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fragmento que o produtor recategoriza o objeto de discurso, modificando-o conforme 

seu olhar.  

Nessa direção, Biezus (2010) afirma que  

 

Ao longo da própria atividade discursiva pode ocorrer a reativação ou 
a modificação dos referentes por meio de recategorização. Quando 
usadas para esse fim, as expressões anafóricas assumem função 
predicativa, pois trazem informação nova; ao mesmo tempo, revelam 
a posição do produtor do texto em relação ao assunto abordado 
(BIEZUS, 2010, p. 50). 

 

Também há que se mencionar que, ao utilizarmos uma expressão nominal, 

muitas vezes não só rotulamos ou recategorizamos um referente, mas também 

avaliamos nosso próprio dizer. Essa é uma das características da categorização 

metaenunciativa. Nesse sentido, segundo Koch e Elias (2006), ao se rotularem 

conteúdos, estes são classificados (categorizados) como  

 

[...] como certo tipo de ação ou atitude atribuída à pessoa que os 
produziu (declaração, advertência, promessa, reflexão, comentário, 
avaliação, etc.); constituem uma reflexão do produtor do texto sobre 
seu próprio dizer ou sobre o dizer do outro. É a esse fenômeno que 
se denomina categorização metaenunciativa (KOCH; ELIAS, 2006, p. 
148, grifo das autoras). 

 

Vejamos o exemplo apresentado Conte (2003, p. 178): 

 

(q) A verdade, profunda anomalia do nosso sistema de televisão, representa 
o peso do poder político. Esta declaração / Esta situação / Esta 
conscientização / Esta alienação / Esta mentira provocou uma excessiva 
fragmentação da rede privada, sobretudo no CentroSul. 

 

Nesse exemplo, as expressões esta declaração / esta situação / esta 

conscientização / esta alienação / esta mentira podem sumarizar a informação 

anterior. Cada uma apresenta um grau de avaliação a respeito do assunto abordado. 

Nesse sentido, os rotuladores metadiscursivos funcionam como uma poderosa 

ferramenta de manipulação, pois contribuem tanto para a organização textual quanto 

para orientar o leitor para uma interpretação bem sucedida, condizente com o ponto 

de vista do produtor.  

A possibilidade de orientar os sentidos do texto por meio das escolhas 

linguísticas atualizadas no processo de referenciação – no nosso caso, por meio das 
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anáforas não correferenciais – marca o estreito relacionamento que se estabelece 

entre as noções de referenciação e argumentação. 

Segundo Koch (2006), a perspectiva discursiva sobre a qual o produtor define 

o enunciado desencadeia estruturas que podem reiterar e reafirmar determinados 

movimentos em torno do que se declara ou avalia no interior do texto. Ao 

utilizarmos, por exemplo, as descrições nominais referenciais, inserimos uma ação 

em favor de alguma intenção.  

Nessa perspectiva, Corbari e Sella (2009) observam que “a seleção de uma 

determinada expressão nominal deixa ver as escolhas feitas pelo produtor do texto 

para orientar o leitor em direção a uma determinada conclusão”. Assim sendo, se 

soubermos lidar com tais elementos no momento da leitura, garantiremos o sentido 

do texto, pois descobriremos as manobras realizadas pelo produtor, podendo acatar 

ou não tal discurso.  

Trata-se, portanto, de um processo no qual marcas, evidências ou indícios 

estão atrelados a condições discursivas, revelando, além de um conteúdo implícito 

ou pressuposto, relações semântico-argumentativas que recuperam ou asseguram 

determinado perfil discursivo de texto. Em outras palavras, ao retomarmos um 

referente por meio de uma anáfora não correferencial, trabalhamos no eixo da 

persuasão, tendo em vista que recategorizamos com certos objetivos em mente 

(KOCH, 2004).  

Ressaltamos que o uso das anáforas não correferenciais contribui para a 

organização textual, introduz informação nova a respeito do referente e constitui-se 

numa estratégia de orientação argumentativa, pois, ao reconstruir os objetos de 

discurso, os sujeitos os direcionam conforme seus objetivos, buscando persuadir por 

meio da linguagem. 



44 

 

4 CORPUS DE PESQUISA E METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos que conduziram à seleção e 

organização do corpus. Sendo assim, refletimos brevemente sobre o tipo de 

pesquisa que adotamos. Abordamos também o gênero fábula e o gênero resposta 

interpretativa, levando em consideração sua pertinência para os estudos linguísticos 

no que diz respeito à interpretação textual. Além disso, fazemos uma concisa 

apresentação do campo de pesquisa e explicamos, passo a passo, o processo de 

coleta de dados. E, finalmente, mostramos como organizamos os enunciados que 

constituem o corpus de análise. 

 

 

4.1 UMA PESQUISA QUALITATIVA, BIBLIOGRÁFICA E DE CAMPO 

 

 

A pesquisa parte da análise de dados coletados em respostas interpretativas 

resultantes do estudo de fábulas9, promovido em aulas ministradas no 6º ano do 

Ensino Fundamental da escola X10. Escolhemos as fábulas como objeto de estudo 

para as respostas interpretativas porque, dentre outros motivos explicados na seção 

seguinte, são textos de conhecimento dos alunos do ano investigado. No total, trinta 

alunos participaram da pesquisa feita em campo. Também é necessário salientar 

que, para realizarmos a coleta de dados na escola, passamos o projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o qual foi 

aprovado no dia 01 de dezembro de 2010, conforme o documento n. 507/2010. 

A construção deste trabalho é guiada por pesquisa qualitativa, bibliográfica e 

de campo. Esta pesquisa está pautada numa abordagem qualitativa, já que se 

pretende descobrir, descrever, compreender e interpretar os dados alcançados por 

meio da investigação sugerida, sem atentar-se para os percentuais de determinadas 

                                                           
9 Explicaremos o processo da coleta de dados posteriormente. 
10 Decidimos preservar o nome da escola, assim como dos alunos observados e seus respectivos 
professores, mesmo que tal projeto de pesquisa tenha sido aprovado pelo Comitê de Ética. Assim 
sendo, sempre que nos referirmos à escola, por exemplo, o faremos pelo nome “X”. Lembramos que 
a escola em que se fez a coleta dos textos é pública e pertence à região de Cascavel-PR. 



45 

 

ocorrências. Assim, buscamos exercer um contato direto e interativo com o objeto de 

estudo.  

Conforme Lüdke e André (1986), essa abordagem  

 

[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
pesquisador como seu principal instrumento [...]. Supõe o contato 
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e situação que 
está sendo investigada [...]. Os dados coletados são 
predominantemente descritivos [...]. A preocupação com o processo 
é muito maior do que com o produto [...]. O significado que as 
pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 
pelo pesquisador [...]. A análise dos dados tende a seguir um 
processo indutivo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11-12). 

 

Na coleta de dados, mantivemos contado direto com os alunos, por meio de 

aulas lecionadas, observando, assim, a interpretação textual dos estudantes 

participantes11 da pesquisa antes e depois da abordagem da estratégia sugerida12. A 

escola selecionada para a concretização da pesquisa já foi locus de estágios de 

Graduação nos anos de 2007 e 2008, o que garantiu maior proximidade entre 

pesquisadora e participantes da pesquisa.  

Além dos dados que foram coletados na pesquisa de campo, também 

selecionamos algumas fábulas que apresentavam a estratégia abordada nesta 

pesquisa como recurso que contribui para a compreensão textual, e utilizamos 

alguns recortes desses textos na construção do referencial teórico. Lembramos, 

então, que a pesquisa não deixa de se pautar num estudo bibliográfico, que nos dá 

amparo para realizar as análises dos dados coletados. Tal consideração decorre do 

fato de a pesquisa bibliográfica ser considerada “atividade de localização e consulta 

de fontes diversas de informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos 

a respeito de um tema” (LIMA, 1997, p. 02). Em outras palavras, um trabalho 

bibliográfico consiste em levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de 

informações relacionadas à pesquisa. 

Conforme já citamos, para constatação mais precisa da estratégia 

interpretativa aqui proposta e estudada, decidimos ir a campo e, assim, coletar os 

dados necessário para a análise. Nessa perspectiva, salientamos que 

 

                                                           
11 Discutiremos essa questão com detalhes na seção seguinte. 
12 Neste trabalho, consideramos como estratégia interpretativa as anáforas não correferenciais. 
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A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo 
bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento 
sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da 
pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, 
tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados 
(MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 36). 

 

 

4.2 O GENÊRO FÁBULA PARA A COLETA DE RESPOSTAS INTERPRETATIVAS 

 

 

Para Costa-Hübes (2005), no instante em que uma pessoa fala ou escreve, 

adota um modelo discursivo próprio de uma determinada esfera social que a 

representa numa determinada situação comunicativa. Tal modelo concretiza-se num 

determinado gênero do discurso, conforme defende Bakhtin (1992, p. 279): 

“qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso”.  

O autor afirma que são os tipos relativamente estáveis de enunciados que 

marcam os gêneros. Portanto, apesar de os gêneros apresentarem variações (por 

isso são relativamente estáveis), eles são reconhecíveis a partir das suas 

características estáveis. 

A partir da perspectiva bakhtiniana, Marcuschi (2003) define gêneros como os 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 

estilo e composição característicos. 

Ou seja, os gêneros são os textos que circulam socialmente; eles estão 

presentes em nossa vida diária (em casa, no trabalho, na rua, na igreja, no mercado, 

enfim, espalhados por todos os lugares). Por onde formos, encontraremos um texto 

de um determinado gênero que busca cumprir com sua função social, como 

informar, instruir, persuadir e ensinar. Em outras palavras, os gêneros existem em 

razão das necessidades sociais e cumprem determinadas funções em situações 

comunicativas (COSTA-HÜBES, 2005). 

Os gêneros são incontáveis devido à sua grande quantidade e ao surgimento 

constante de novos gêneros. Para Bakhtin (1992, p. 262), “a riqueza e a diversidade 
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dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 

multiforme atividade humana”. 

Segundo Marcuschi (2006), a circulação dos gêneros textuais na sociedade é 

um aspecto fascinante a ser observado, pois 

 

[...] mostra como a própria sociedade se organiza em todos os seus 
aspectos. E os gêneros são a manifestação mais visível desse 
funcionamento que eles ajudam a constituir, envolvendo crucialmente 
linguagem, atividades enunciativas, intenções e outros aspectos 
(MARCUSCHI, 2006, p. 30). 

 

Diante das reflexões postas acima, verificamos que os gêneros constituem-se 

em formas de veiculação de discursos, segundo uma organização e uma estrutura 

socialmente dadas, de modo a atender objetivos comunicativos envolvidos na 

interação verbal. É importante lembrar que eles se concretizam por meio de textos, 

que é o lugar onde o sujeito pratica suas ações com a língua. Nessa perspectiva, 

entre diversos gêneros textuais existentes em nosso dia a dia, selecionamos como 

corpus de análise dados coletados do gênero fábula. 

Fábula é uma palavra de origem latina, “usada para significar relato, 

conversação ou narração alegórica” (COELHO, 1984, p. 23). Ela provém do verbo 

fabulare (falar), uma das mais antigas formas de narrativa (tradição oral), construída 

em verso ou em prosa, que se utiliza do lúdico para transmitir uma lição de moral. 

Suas personagens são, geralmente, animais, que representam facetas do ser 

humano, como o egoísta, o ingênuo, o espertalhão, o vaidoso, o mentiroso etc. O 

gênero se divide em duas partes: a história (o que aconteceu) e a sua moral (o 

significado da história) (COELHO, 1984). 

Segundo Fernandes (2001), a “fábula é um texto narrativo que registra o 

modo de vida dos povos” (FENANDES, 2001, p. 07). De acordo com a autora, há 

muitos anos, o homem sentiu necessidade de falar sobre as coisas da natureza, 

sobre a sociedade da época, sobre suas viagens, suas vidas, seus desejos e, por 

isso, começou a contar histórias. Dentre essas histórias, estão as fábulas, que dão 

aos animais e às coisas características humanas, e têm como intuito aconselhar a 

sociedade. “Revelando preocupação com as ações humanas, a fábula retrata 

valores gerais, como vícios, fraquezas, virtudes e desejos do homem, o que faz com 

que ela resista ao tempo e continue pertinente em qualquer época” (COELHO, 1984, 

p. 37). 
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Conforme Fernandes (2001), o primeiro fabulista foi Esopo, um escravo que 

viveu na Grécia no século VI a.C., e que era muito inteligente e perspicaz. Na sua 

época, os povos se dividiam basicamente em dois grupos: os mais fortes e os mais 

fracos. Como escravo, Esopo não tinha autoridade. Então, decidiu criar fábulas para 

aconselhar seu povo, levando o mais fraco a tomar decisões mais acertadas e a sair 

da submissão.  

Mais tarde, suas fábulas foram revisitadas pelo autor francês La Fontaine, que 

as consolidou na cultura ocidental, no século XVII. Boa parte do que foi publicado 

pelo escritor francês já existia na oralidade. Assim, o escravo grego, ainda que 

considerado o pai do gênero, não possui o reconhecimento de que La Fontaine 

desfruta na contemporaneidade (FERNANDES, 2001). 

Monteiro Lobato, um escritor brasileiro, no ano de 1922, dá nova roupagem às 

antigas fábulas de Esopo e de La Fontaine, escrevendo tanto para adulto quanto 

para crianças, com breves comentários e perspectivas críticas. Além de Monteiro, 

tivemos e temos outros fabulistas brasileiros, como Ruth Rocha e Millôr Fernandes. 

Este usa a fábula para criticar a corrupção na política brasileira e abordar outros 

problemas sociais do Brasil, fazendo uso, muitas vezes, da ironia (FERNANDES, 

2001). 

Segundo Coelho (1984), a fábula é dotada de uma linguagem metafórica. 

Utilizando imagens, símbolos e alegorias, por exemplo, o gênero traduz valores com 

vista a alcançar os leitores. Nesse sentido, o aluno, ao se deparar com esse gênero, 

deve utilizar-se das estratégias de interpretação para conseguir desvendar as 

intenções do autor.  

É bastante comum as pessoas fazerem uso das fábulas como forma de 

ensinamento e formatação de condutas sociais em suas vidas diárias. 

Especialmente quando as pessoas desejam socializar algum conhecimento ou fato, 

o uso de fábulas parece surtir um efeito mais contundente, de caráter 

excepcionalmente educativo e explicativo (CECCON, 2010). 

O fascínio despertado pelas fábulas é notável. Dois movimentos estão 

presentes nesse gênero de literatura. De um lado, as fábulas trazem realidades 

distantes para mais perto daqueles que as ouvem, fazendo-os refletir melhor sobre o 

que se diz e sobre suas próprias vidas e seus comportamentos. De outro, propiciam 

às pessoas uma viagem repleta de descobertas e verdades aparentemente 

escamoteadas por palavras distantes dos seus universos, mas poderosas o 
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suficiente para modificar visões de mundo há muito cristalizadas e repetidas de 

modo mecânico e, não raro, de maneira inconsequente (COELHO, 1984). 

A fábula, gênero literário bastante conhecido e especialmente explorado junto 

às crianças, em alguns casos pelas escolas e em outros pelos pais, normalmente 

são utilizadas para passar aos alunos ou aos filhos, respectivamente, valores morais 

e regras de convívio social necessários a todos os seres humanos, conforme 

analisam as autoras acima citadas.  

Curiosamente, no entanto, a fábula, quando comparada com outras obras, 

não tem estado no centro dos principais debates ocorridos nos círculos linguísticos. 

Apesar disso, é significativo seu valor e a riqueza de dados de linguagem 

apresentados em fábulas, tanto no nível lexical e sintático quanto no nível 

semântico. No bojo de toda gama de contribuição proporcionada pelas fábulas, o 

uso de palavras, muitas vezes desconhecidas pelos leitores, e os empréstimos de 

sentidos construídos à luz de figuras de linguagem e estilo, nesse caso envolvendo 

interessantes aspectos semânticos, têm espaço bem marcado, imprimindo aos 

textos um caráter fantasioso, ilustrativo e lúdico, e, ao mesmo tempo e de modo 

especial, educativo e formatador de caráter, o que muito contribui para o 

aprendizado das crianças. 

Segundo Coelho (1984), nas fábulas, no que diz respeito à dimensão 

sintática, as construções adotadas, porque exploram estruturas sentenciais mais 

elaboradas, acabam por produzir um tipo de tessitura que vai exigir do leitor um 

raciocínio muito mais trabalhado. As várias ligações, combinações e jogos de 

palavras que povoam esse tipo de escrita levam o leitor a um universo linguístico 

muitas vezes diferente daquele ao qual estaria acostumado quando da leitura de 

outros tipos de textos.  

E são justamente esses movimentos que tornam as fábulas obras muito 

especiais e, por conseguinte, relevantes para os estudos da linguagem e de seus 

fenômenos tão intrigantes.  

Considerando esses fatos, buscamos não apenas discutir as fábulas em 

relação ao papel que desempenham na formação dos alunos, mas especialmente 

refletir sobre como os alunos interpretam tal gênero, levando em consideração o uso 

das anáforas não correferenciais na construção do significado do texto. Nessa 

perspectiva, adotamos como corpus de análise o gênero resposta interpretativa 

produzido a partir do estudo de duas fábulas, conforme veremos adiante.  
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O gênero resposta interpretativa é uma prática de linguagem instaurada no 

ambiente escolar, esfera social na qual se concretiza (SILVA, 2010). Sabe-se que tal 

gênero é fundamental não só para o desenvolvimento da escrita, mas principalmente 

para o desenvolvimento crítico e ativo do aluno, tendo em vista a exigência de leitura 

e compreensão crítica do texto. Nessa perspectiva,  

 

[...] o objetivo que se tem ao escrever uma resposta interpretativa é 
claro: responder a uma pergunta, explicitando o que se interpretou 
sobre o tema solicitado. Dessa forma, os elementos que compõem a 
situação contextual de escrita desse gênero: quem escreve, para 
quem escreve, o que escreve, por que escreve e para que escreve 
(SILVA, 2010, p. 02). 

 

A maior razão de se utilizar tal gênero em sala de aula como instrumento do 

ensino de Língua Portuguesa é o fato de se considerarem os alunos como seres 

sociais, que, por sua vez, estão inseridos em um todo social que tem a linguagem 

como meio de sobrevivência; para isso, precisam se comunicar com os demais, 

demonstrando seu entendimento sobre os aspectos que lhes podem ser conferidos 

(BAZERMAN, 2007). 

Sabemos que cada aluno interpreta de forma e em nível diferenciado, tendo 

em vista que realizam leituras de maneira individual. Nessa circunstância, o 

importante é considerar que tanto um aluno quanto o outro cumprem com a função 

discursiva de interpretar, pois a resposta interpretativa tem como característica ser 

intrinsecamente única, “individual e não reiterável” (BAKHTIN, 2003, p. 133). 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 

 

Para a realização da pesquisa, sentimos a necessidade de irmos a campo 

constatar como os alunos trabalham com a interpretação de textos, bem como 

observar se o estudo sobre as anáforas não correferenciais auxiliaria de alguma 

forma nessa questão. Para isso, primeiramente, escolhemos o campo de 

investigação e, acordados com a diretora do colégio escolhido, submetemos o 

projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, conforme citado em seção anterior. Com 

toda essa questão resolvida, o próximo passo foi preparar as aulas para a turma 
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selecionada, momento que foi dividido em duas etapas: fase anterior e posterior à 

exploração da estratégia13. Assim, obtivemos a coleta dos dados postos para 

análise. 

 

 

4.3.1 O campo de pesquisa 

 

 

Tendo em vista a dificuldade por que os alunos geralmente passam nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental com relação à interpretação de textos, e 

considerando que essa situação gera impacto direto nas séries finais de tal nível de 

ensino, a presente pesquisa trabalhou o assunto escolhido com alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental de um colégio público situado em Cascavel/PR, o qual, 

conforme explicado anteriormente em nota de rodapé, tem o nome preservado por 

questões éticas.  

A instituição trabalhava com o Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries até o ano 

de 1996. Nessa época, contava com apenas 06 (seis) salas de aulas e atendia a 748 

alunos distribuídos em quatro períodos. As 3ª e 4ª séries eram atendidas em um 

barracão em situação precária cedido pela igreja do bairro.  

Devido à necessidade, foi solicitada a construção de mais cinco salas de 

aulas, dois banheiros, espaço para biblioteca e uma quadra de esportes. Em 1996, 

foi construída uma nova unidade escolar, com 13 salas de aula, espaço para 

biblioteca, sala multiuso, laboratório de Informática e de Biologia. Hoje, o espaço 

físico é composto por quatro pavilhões, dos quais um é destinado às atividades 

pedagógicas, refeitório, cozinha e banheiros e os outros comportam as salas de 

aulas e a biblioteca. 

Com essa área, foi possível atender, além dos alunos do bairro, alunos de 

outros bairros e da área rural. Também foi ofertado o Ensino Médio, cuja primeira 

formatura ocorreu no ano de 1999; dentre os vários alunos que concluíram o ensino 

básico, um considerável número prestou vestibular e vários foram aprovados no 

Ensino Superior. O colégio conta com a Associação de Pais e Mestres (APM) e com 

                                                           
13 Lembramos que consideramos como estratégia interpretativa as anáforas não correferenciais, que, 
ao retomar determinado objeto de discurso, o faz sem a manutenção do núcleo. O produtor 
recategoriza o objeto conforme seus pontos de vista, seus objetivos. 
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o Conselho Escolar, criado em 1992. Atualmente, esse colégio possui 

aproximadamente 1800 alunos, distribuídos nos períodos matutino, vespertino e 

noturno, nos Ensinos Fundamental e Médio, Regular e Supletivo. Alguns alunos, 

inclusos nas classes regulares de ensino, têm necessidades especiais, os quais 

necessitam de acompanhamento paralelo especializado e contínuo. 

São cerca de 100 os funcionários que prestam serviços nessa instituição, dos 

quais 61 são professores, sendo que 26 lecionam para as turmas de 1º ao 5º anos e 

39 para as turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao último ano do Ensino Médio. 

O colégio mantém acervo de materiais de apoio pedagógico (retroprojetor, 

televisão, vídeo, DVD, aparelho de som, computadores, entre outros). Todas as 

dependências dessa escola são bem cuidadas, tendo em vista ter sido reformada 

recentemente. Em relação às salas de aulas, a maioria é pequena, não comportando 

de forma adequada o número excessivo de alunos. A comunidade escolar dessa 

instituição foi muito receptiva, colaborando para o bom desenvolvimento da pesquisa 

em tela. 

Salientamos que os alunos do 6º ano selecionado para participar da pesquisa 

foram participativos, estabelecendo uma relação professor/aluno interativa, o que 

contribuiu para o bom funcionamento das aulas. Mesmo assim, frisamos que os 

alunos tiveram dificuldade em trabalhar com o gênero fábula, que, apesar de ser 

bastante abordado na série em questão, ainda carece de reflexão. 

 

 

4.3.2 As etapas da coleta 

 

 

Para a coleta de dados, preparamos sete horas-aula14, sendo aplicadas duas 

na segunda-feira, duas na quarta-feira e uma na sexta. Nossa primeira aula ocorreu 

no dia 09 de maio de 2011 (segunda-feira), no 6º ano A, que, segundo a professora 

regente, era a turma que mais apresentava problemas de interpretação textual. 

Tivemos 24 alunos participantes nesse dia. Conforme já citamos, nosso trabalho 

                                                           
14 Para a preparação dessas sete horas-aula, pesquisamos material (fábulas), analisamos e levamos 
material impresso para colaborar com o desenvolvimento da aula. 
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teve duas etapas15. Sendo assim, nesse primeiro dia de contato, buscamos verificar 

a capacidade interpretativa do grupo, sem darmos nenhum suporte para a atividade 

proposta. Para isso, levamos a fábula A Raposa e a Uva em duas versões, uma de 

La Fontaine e outra de Millôr Fernandes, com atividade interpretativa (ver em 

apêndice). O fato de selecionarmos duas versões foi motivado pela intenção de levar 

o aluno a perceber diferenças de época e de linguagem, entrelaçando essa questão 

com a dinamicidade dos elementos referenciais.  

Levamos a fábula em duas versões com os seguintes exercícios, dois quais 

apenas o primeiro foi considerado nas análises apresentadas no próximo capítulo:  

 

1) Diante das duas versões da fábula A raposa e as uvas, sendo uma de La Fontaine 
e uma de Millôr Fernandes, responda: 
a) O que você entendeu da fábula A raposa e as uvas de La Fontaine? 
b) E como você interpreta a fábula de Millôr Fernandes? 
2) Quais as diferenças e semelhanças entre as versões da fábula em questão? 
 

Salientamos que, após entregar os textos, realizamos uma primeira leitura, e, 

logo em seguida, os alunos, em silêncio, prosseguiram com a atividade proposta. 

Alguns alunos pediram ajuda, mas, conforme o combinado antes de iniciarmos a 

tarefa, não demos assistência quanto às dúvidas. Esse primeiro encontro foi 

suficiente para a realização dessa fase, pois todos os alunos conseguiram entregar 

as atividades respondidas. Com esse material coletado, observamos as maiores 

dificuldades interpretativas dos alunos e nos preparamos para a próxima etapa. 

Enfatizamos desde já que a maioria dos alunos não ultrapassou o nível da 

decodificação, tendo em vista que suas respostas eram fragmentos da fábula 

apresentada. 

Nossa segunda aula ocorreu no dia 11 de maio de 2011 (quarta-feira), com 19 

alunos participantes. Nesse dia, primeiro trabalhamos com a atividade proposta na 

aula anterior, realizando uma correção coletiva, momento em que começamos a 

apresentar as anáforas não correferenciais. Lembramos que, ao tratar de tal 

assunto, para facilitar a compreensão dos alunos, utilizamos uma linguagem 

adequada à série em questão, ou seja, utilizamos os termos “refere”, “menciona”, 

“chama”. Vejamos um exemplo: “Como o autor do texto se refere à raposa no outro 

parágrafo? ‘Qual a razão de ele tratar a raposa como ‘esfomeada, gulosa’”?  

                                                           
15 Podemos chamar o primeiro momento de “etapa de leitura”, e o segundo momento de “etapa de 
ensino de leitura”. 
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Na sequência, fizemos uma reflexão teórica sobre leitura, texto e fábula. 

Conforme já referido, levamos o material impresso. Esse momento foi marcado pela 

interação professor/aluno. Nessa perspectiva, investigamos o significado de “leitura” 

para os alunos, levando-os a perceber que a todo o instante estamos realizando 

leituras e que estas podem ter significados diferentes, dependendo da situação 

comunicativa. Diante disso, Martins (2006) afirma que 

 

Às vezes passamos anos vendo objetos comuns, sem jamais tê-los 
enxergados. Um dia por motivos mais diversos, nos encontramos 
diante deles como se fosse algo totalmente novo. Passa a fazer 
sentido para nós. Esse mesmo objeto pode ser lido de várias 
maneiras, de acordo com o momento em que estamos vivendo, 
levando em consideração o momento social presente, a idade, etc. 
Isso pode acontecer também com relação a pessoas com quem 
convivemos, ambientes e situações cotidianas, causando um 
impacto, uma surpresa, até uma revelação. Nada de sobrenatural. 
Apenas nosso sentido, nossa psique, nossa razão responderam a 
algo para o que estavam potencialmente aptos e só então se 
tornaram disponíveis (MARTINS, 2006, p. 08). 

 

Nessa circunstância, também mostramos aos alunos que “texto” não se 

resume à materialidade escrita, mas vai muito além disso, envolvendo desde uma 

pintura na parede até uma bula de remédio, por exemplo. Nesse sentido, buscamos 

mostrar que tudo o que é passível de leitura caracteriza-se como texto, segundo o 

que vimos no capítulo intitulado A interpretação textual (MARTINS, 2006). 

Salientamos que, no início, ao perguntarmos aos alunos o que é um texto, todas as 

respostas se limitavam à modalidade escrita (livro, história etc.). Para ficarem claros 

os conceitos de texto e leitura que apresentamos, fizemos a leitura da sala de aula 

(ambiente, objetos que compõem o local etc.) e de alguns alunos (vestimenta, 

características físicas, personalidade etc.). Essa atividade foi fundamental para 

desmistificar os conceitos que os estudantes tinham acerca das noções abordadas. 

O exercício foi marcado pela interatividade e aprendizagem. 

Após essa base sobre leitura e texto, discutimos sobre o gênero fábula, 

levando em consideração suas características, seus objetivos e seus principais 

autores. Mesmo sendo um gênero discutido desde as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, poucos alunos demonstraram ter um conhecimento sistematizado a 

respeito da fábula. 
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Na sequência, discutimos sobre as anáforas não correferenciais, e, conforme 

momento anterior, utilizamos linguagem adequada à série em questão. Mostramos 

aos alunos que o produtor das fábulas tinha objetivos ao produzi-las, por isso, ao 

retomar (voltar a falar) determinada personagem no texto, utilizou a 

palavra/expressão mais apropriada para mostrar suas intenções. Para melhor 

compreensão dos alunos, exemplificamos a análise com elementos presentes na 

fábula A Raposa e a Uva, já trabalhada em sala, e apresentamos alguns exemplos 

de fragmentos de textos. Nessa tarefa, utilizamos o quadro negro, garantindo, então, 

a visualização do conteúdo. 

Salientamos que, ao ler um texto, devemos valorizar tais elementos 

linguísticos, pois eles auxiliam na interpretação textual, tendo em vista serem 

carregados de pistas das intenções e dos pontos de vista do produtor. Essa questão 

está presente em fábulas, pois são textos aparentemente simples, destinados 

principalmente a crianças, mas que buscam passar uma conduta de vida por meio 

de um jogo linguístico em que animais ou objetos tomam características humanas.  

Durante as aulas, buscamos manter uma relação professor/aluno interativa, o 

que colaborou para o bom funcionamento da pesquisa em campo. Nesse sentido, 

procuramos fazer com que os alunos apreendessem o conteúdo de forma agradável, 

deixando-os interagir, tirar dúvidas e dar exemplos cotidianos. Quanto a isso, Moita 

Lopes afirma que 

 

[...] a negociação patente na interação comum entre professor e 
aluno é que vai levar à construção de conhecimento entre eles. Este 
conhecimento é construído conjuntamente em sala de aula através 
de um processo que envolve controle, negociação, compreensão e 
falhas na compreensão entre aluno e professor até que passa a fazer 
parte do conhecimento compartilhado na sala de aula (MOITA 
LOPES, 1996, p. 10). 

  

Nossa próxima aula foi ministrada no dia 13 de maio de 2011(sexta-feira). 

Para prosseguirmos com nosso trabalho, primeiro relembramos as discussões da 

aula anterior. Na sequência, entregamos aos alunos a fábula O Lobo e o Cordeiro 

em duas versões, uma de La Fontaine e outra de Millôr Fernandes, com atividade 

interpretativa16 (ver em apêndice). Conforme a primeira etapa, fizemos uma primeira 

leitura coletiva. Por meio dessa tarefa, buscamos verificar a capacidade 

                                                           
16 Tal atividade segue o mesmo esquema da etapa anterior (Ver em apêndice). 
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interpretativa do grupo, levando em consideração a estratégia de compreensão 

textual apresentada e discutida coletivamente; em outras palavras, verificamos se as 

anáforas não correferenciais presentes na fábula orientavam o sentido do texto, bem 

como se os alunos souberam utilizá-las em suas respostas, demonstrando o 

domínio do texto trabalhado. Nossa intervenção nessa fase se resumiu à realização 

da leitura inicial, como na primeira etapa do trabalho. Por ter somente uma hora-aula 

nesse dia, a atividade foi concluída no encontro seguinte.  

Nossa quarta e última aula foi ministrada no dia 16 de maio de 2011 

(segunda-feira). Nesse dia, retomamos a estratégia interpretativa abordada nos 

encontros anteriores para facilitar o término da atividade dada na aula anterior, 

exemplificando com frases que apresentavam as anáforas não correferenciais. Na 

sequência, os alunos prosseguiram com a atividade interpretativa. Todos 

entregaram as atividades e, após, para finalizar nosso trabalho com a turma, 

interpretamos oralmente as fábulas em questão17. 

Salientamos que o trabalho com a interpretação textual deve ser constante 

em sala de aula para surtir efeitos positivos. No nosso caso, realizamos um trabalho 

de curto prazo, que não nos permite dizer que o aluno interpretou melhor ou pior 

depois das aulas, mas nos permite constatar se a estratégia interpretativa abordada 

auxiliou ou não na compreensão textual. E mais, se o aluno soube utilizá-las ou não 

em suas respostas interpretativas. Vale ressalvar que, apesar de breve o trabalho 

aqui relatado, acreditamos que os alunos envolvidos nesta pesquisa não olharão 

para o texto novamente sem valorizar as relações estabelecidas pelas palavras.  

                                                           
17 Lembramos que essas atividades foram corrigidas e entregues posteriormente para a professora 
da turma, pois serviu de avaliação. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

Conforme já abordado, por mais que as fábulas aparentem ser textos simples, 

elas têm a função de passar um ensinamento ou um ponto de vista, o que as torna 

repletas de intenções do produtor. Nesse sentido, quando o aluno responde sobre o 

que compreendeu de determinada fábula, conforme o corpus desta pesquisa 

(respostas interpretativas), ele precisa fazer uso de estratégias para alcançar uma 

interpretação bem sucedida.  

Neste trabalho, em específico, focamos as anáforas não correferenciais, 

verificando se o aluno utilizou tais anáforas em suas reconstruções do referente e 

até que ponto essa estratégia demonstra compreensão, por parte do aluno, da 

fábula estudada. Lembramos que levamos duas versões de cada fábula para que o 

aluno percebesse as diferenças de época e de linguagem, entrelaçando essa 

questão com a dinamicidade dos elementos referenciais. 

Mais uma vez, ressaltamos que a compreensão do texto depende de vários 

fatores, como, por exemplo, do conhecimento de mundo, cultural e enciclopédico do 

leitor.  

 

 

5.1 ETAPAS DE ANÁLISE 

 

 

Para alcançar os objetivos estipulados para esta pesquisa, necessitamos 

dividir as análises em duas etapas, sendo que uma diz respeito à primeira coleta de 

dados (etapa de leitura) e a outra à segunda coleta (etapa de ensino de leitura). 

Nesse sentido, na primeira fase, verificamos como os alunos responderam as 

atividades sem que fosse antes trabalhada a estratégia interpretativa proposta, 

salientando as possíveis anáforas não correferenciais já utilizadas por eles. Na 

segunda fase, buscamos constatar se, após a estratégia explorada, os alunos 

utilizaram tais anáforas em suas respostas interpretativas, demonstrando 

compreensão da fábula em questão.  

Também, em ambas as fases, observamos nas respostas interpretativas 

produzidas pelos alunos alguns exemplos do que consideramos simplesmente 
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decodificação (conforme abordado no capítulo 2, A interpretação textual), ou seja, 

respostas que não tenham ultrapassado a superfície textual. 

Nessa perspectiva, depois da coleta do corpus em campo, o próximo passo 

foi transcrever as respostas interpretativas dos alunos (ver em apêndice) para 

procedermos às análises. Salientamos que as respostas interpretativas foram 

transcritas da forma como eles as produziram, ou seja, mantemos casuais 

problemas formais, como acentuação, ortografia, normas gramaticais em geral, 

questões que não são tratadas neste trabalho.  

Assim, inicialmente, ilustramos, por meio de tabelas, as ocorrências das 

anáforas não correferenciais na atividade nº 1, letra a, da primeira etapa; depois, na 

atividade nº 1, letra b, também da primeira etapa. Só então seguimos para a 

segunda etapa, com o mesmo esquema – primeiro ilustramos a atividade nº 1, letra 

a, depois a letra b. A fábula e suas respectivas atividades estão transcritas no final 

do trabalho.  

 

 

5.1.1 Primeira etapa 

 

 

Conforme já descrevemos na seção 3.3.2, na primeira coleta, tivemos 24 

alunos participantes, o que nos propiciou 48 respostas da atividade sobre a fábula A 

Raposa e as uvas, sendo 24 referentes à letra a, que diz respeito à versão de La 

Fontaine, e 24 à letra b, que tem por base a versão de Millôr Fernandes.  

Após transcrevermos todas as respostas da letra a, selecionamos todos os 

casos que comportavam as anáforas não correferenciais, dividindo os quadros em: 

Quadro 1: Retomadas não correferenciais do referente “a raposa” por meio de 

expressão nominal referencial; Quadro 2: Anáfora rotuladora; Quadro 3: Construção 

de paráfrase anafórica definicional. 

A indicação R presente nos quadros significa resposta. Por exemplo, R4 

corresponde à quarta resposta das 24 transcritas, que estão em apêndice. Os 

elementos que compõem a resposta dos alunos são explicitados nas tabelas, para 

melhor visualização no momento da análise, e identificados com a seguinte marca 

gráfica: 
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� Expressão nominal referencial: negrito e itálico 

 

Optamos por chamar de referente a primeira aparição de determinado objeto 

de discurso nas fábulas que levamos para a sala de aula18. Já as retomadas 

acontecem em um processo interativo (fábula/leitor/resposta interpretativa), ou seja, 

nas respostas dos alunos é que teremos as retomadas do referente construído pelo 

autor das fábulas. Damos um exemplo para melhor compreensão: 

 

Tabela 2: Retomada x processo interativo  

O lobo Construído pelo autor da fábula (primeira aparição) 

Leitor O aluno lê a fábula, interpreta e retoma esse referente em sua 

reposta interpretativa, como “o lobo malvado”, por exemplo. 

Resposta 

interpretativa 

Temos então, na resposta do aluno, uma retomada do referente “O 

lobo” por meio de uma descrição nominal definida, “O lobo 

malvado”. 

Retomada estabelecida em um processo interativo. 

 

Antes da análise, apresentamos a atividade proposta aos alunos sobre a 

fábula A Raposa e as Uvas para visualização: 

 

Tabela 3: Atividades propostas a partir de versões da fábula A raposa e as uvas  

A RAPOSA E AS UVAS  

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. 

A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a 

raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, 

não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, 

resolveu ir embora, dizendo: 

- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não 

me servem. Se alguém me desse essas uvas eu não comeria. 

Fábulas de LA FONTAINE (Século XVII) 

 

                                                           
18 No caso da anáfora não correferencial por meio da sequência hiperônimo/hipônimo, consideramos 
tanto a retomada quanto o referente na resposta interpretativa do aluno. Ou seja, o referente, nesse 
contexto, será a primeira aparição de determinado objeto de discurso na resposta interpretativa. 
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A Raposa e as uvas  

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de todos os 

tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia 

por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, 

cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o 

corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não 

conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo que tinha, não conseguiu 

nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes, com raiva: 

"Ah, também, não tem importância. Estão muito verdes." E foi descendo, com 

cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço empurrou a 

pedra até o local em que estavam os cachos de uva, trepou na pedra, 

perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar, esticou a 

pata e. . . conseguiu! Com avidez colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. 

Realmente as uvas estavam muito verdes! 

Millôr Fernandes 

 

1) Diante das duas versões da fábula “A raposa e as uvas”, sendo uma de La 

Fontaine e uma de Millôr Fernandes, responda: 

a) O que você entendeu da fábula “A raposa e as uvas” de La Fontaine? 

b) E como você interpreta a fábula de Millôr Fernandes 

 

Passamos agora à análise propriamente dita, considerando primeiramente as 

respostas à pergunta número 1 – letra a (La Fontaine). 

Partindo da perspectiva teórica abordada nesta pesquisa, verificamos que 

alguns alunos, mesmo sem conhecimento acerca do processo referencial, 

recorreram ao processo linguístico em estudo quando da produção de respostas na 

primeira fase da pesquisa. Dentre as 24 respostas coletadas, observamos dois 

momentos em que o referente “raposa” foi recategorizado sob o ponto de vista do 

produtor, o que significa que os alunos, nesse caso, ultrapassaram o limite da 

decodificação textual, conforme vemos no quadro 1. 
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Quadro 1: Retomadas não correferenciais do referente “a raposa” por meio de 
expressão nominal referencial  

R4 uma preguiçosa 

“Bom eu entendi que ela estava com fome e achou 

os cachos muitos lindos mas só que foi uma 

preguiçosa por que ela podia pegar a escada e 

ela nem esperimentou para falar que estava 

azeda”. 

R13 a dona sabidona 

“Que a raposa estava com muita fome e não 

conseguiu comer as uvas, então ela saiu falando 

mal, em vez de ser umilde a dona sabidona saiu 

se achando”. 

 

Na resposta número 4, o aluno, após ler a fábula de La Fontaine, reconstruiu 

o referente raposa utilizando uma expressão nominal indefinida, uma preguiçosa, 

mostrando sua avaliação acerca das atitudes da personagem. Na resposta número 

13, verificamos que o referente é recategorizado, modificado pela expressão a dona 

sabidona, o que demonstra certa ironia do aluno sobre as atitudes da personagem, 

chamando a atenção do leitor para as atitudes da raposa por meio da expressão 

nominal definida em questão. Quando usadas para esse fim, as expressões 

anafóricas assumem função predicativa (BIEZUS, 2010). Assim sendo, nesses 

exemplos (só que foi uma preguiçosa e ela saiu falando mal, em vez de ser umilde 

a dona sabidona saiu se achando), constatamos que tais alunos perceberam 

alguns princípios éticos abordados na fábula. 

 

Quadro 2: Anáfora rotuladora 

R19 Rótulo: uma história 

 “Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. 

Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 

alguém me desse essas uvas eu não comeria.” (La 

Fontaine) – Referente 

 

“Que ela estava morta de fome, viu um caixo de 

uva muito apetitozo e tentou pegar de qualquer 

jeito e não conseguia, então depois ele inventou 

uma história, que as uvas estavam verdes.” 
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(Resposta do aluno) 

R22 
Rótulo: uns papo 

furado  

“Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. 

Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 

alguém me desse essas uvas eu não comeria.” (La 

Fontaine) – Referente 

“Que a rapo foi até uma tera com muitas uva 

plamtadas sabendo que ia encontrar muita uva, 

tinha umas uvas encantadoras, ela quiria muito 

pegar-las só que era muito auto e desitiu e saiu 

uns papo furado só por que não consegiu.” 

(Resposta do aluno) 

 

Nesse quadro, temos algumas situações em que o aluno sumariza o que o 

produtor da fábula disse por meio de uma expressão nominal referencial. Na 

resposta nº 19 e nº 22, as expressões uma história e uns papo furado sumarizam 

parte da fábula de La Fontaine, qual seja: “Por mim, quem quiser essas uvas pode 

levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas 

eu não comeria”. Os encapsulamentos são tratados como formas veiculadoras tanto 

de informação dada ou inferível quanto de informação nova (KOCH, 2005). Nesse 

sentido, quando os alunos encapsulam a informação em questão sob os rótulos uma 

história e uns papo furado, apresentam seu olhar acerca do assunto e, ao mesmo 

tempo, trazem uma informação nova ao texto. Koch e Elias (2006) apontam tal 

situação como categorização metaenunciativa. Nesses casos, tais rótulos 

demonstram que a personagem raposa, por não ter alcançado seu objetivo, 

começou a se justificar com base em motivos supérfluos. Diante disso, verificamos 

que o aluno conseguiu ver além da história, apreendendo um comportamento social, 

que é o objetivo principal da fábula. 

 

Quadro 3: Construção de paráfrase anafórica definicional 

R22 

 

uma tera com 

muitas uva 

plamtadas 

“Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo 

sabendo que ia encontrar muita uva” (La Fontaine) 

– Referente 
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“Que a rapo foi até uma tera com muitas uva 

plamtadas sabendo que ia encontrar muita uva, 

tinha umas uvas encantadoras, ela quiria muito 

pegar-las só que era muito auto e desitiu e saiu 

uns papo furado só por que não consegiu.” 

(Resposta do aluno) 

 

No quadro 3, temos uma ocorrência de construção de paráfrase definicional 

em que o aluno busca definir o significado da expressão um vinhedo (termo técnico), 

utilizada pelo autor, por meio de uma expressão nominal referencial uma tera com 

muitas uva plamtadas (definição). O aluno demonstra conhecimento acerca do 

assunto e procura mostrar isso por meio de tal expressão.  

Excluindo os casos representados nos quadros acima, observamos que a 

maioria das respostas dos alunos não ultrapassou o processo de decodificação. Ou 

seja, de maneira geral, os estudantes não evidenciaram uma interpretação bem 

sucedida da fábula em questão. As repetidas cópias do enredo revelam que não 

conseguiram compreender a intenção principal dos autores. Vejamos: 

 

Tabela 4: Respostas limitadas ao processo de decodificação  

R1 

“Eu entendi que avia uma Raposa morta de fome e ela acho muitas uvas, 

e ela estava louca para comer as uvas só que por mais que ela tentasse 

alcançar as uvas ela não conseguia por que as uvas estavam muito autas. 

Então a Raposa foi em bora dizendo que por ela podiam pegar todas as 

uvas e levar em borá que ela não se emportar e as uvas estavas verdes e 

azedas e que ela não comeria essas uvas.” 

R14 

“Eu entendi da fabula que a raposa estava com fome e viu uns caichos de 

uva e foi tentar aucança os caichos fez tanto esforço e não conseguiu a 

alcançar os caichos de uva e foi embora falando que os caichos de uva 

tava azedo e verdes e disse também se alguém desse essas uvas para 

ele, ele não comeria.” 

R3 “Que a raposa entende que a uva esta verde e degistil.” 

R8 
“Eu entendi que as uvas eram muito alto e ele não alcazava e daí foi 

embora.” 
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Nos exemplos citados, temos dois textos maiores (R1 e R14) e dois menores 

(R3 e R8), mas tanto um caso como o outro não acrescentam nada além do que o 

autor das fábulas apresenta de forma explícita. Ou seja, não apresentam o ponto de 

vista do produtor do texto sobre o assunto abordado. Também é interessante 

salientar que não notamos em nenhuma dessas respostas o olhar do aluno para a 

moral da fábula. 

Seguindo o mesmo esquema de análise apresentado acima, após 

transcrevermos as respostas da letra b (La Fontaine), exercício 1, selecionamos 

todos os casos que comportavam as anáforas não correferenciais, dividindo-os nos 

seguintes quadros: Quadro 1: Retomada não correferenciais dos referentes “a 

raposa” e “as uvas” por meio de expressão nominal referencial; Quadro 2: Anáfora 

rotuladora; Quadro 3: Construção de paráfrase anafórica didática; Quadro 4: 

Especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo. 

 

Quadro 1: Retomada não correferenciais dos referentes “a raposa” e “as uvas” 
por meio de expressão nominal referencial 

R3 a golosa 
“Que a golosa não dezistiu fasiumente de pega a 

comida.”  

 

Nesse quadro, observamos que o aluno retomou o referente “a raposa”, por 

meio de uma expressão nominal referencial, a golosa, recategorizando-o conforme 

seu olhar sobre as atitudes daquele animal. O mesmo ocorreu com o referente as 

uvas, recategorizado com a expressão a comida. Nesses casos, temos a ocorrência 

da predicação, pois, além de retomar o referente, o aluno o modifica. Mesmo que de 

forma superficial, percebemos que essa resposta contempla alguns princípios éticos 

que rodeiam o meio social.  

Dentre as 24 respostas, capturamos somente essas anáforas não 

correferenciais acerca de tais referentes. Nas demais respostas, encontramos mais 

anáforas correferenciais, que ocorrem por meio da repetição, total ou parcial. 

 

Quadro 2: Anáfora rotuladora 

R1 
Rótulo: o seu 

esforço 

“E foi descendo, com cuidado, quando viu à sua 

frente uma pedra enorme. Com esforço empurrou 

a pedra até o local em que estavam os cachos de 
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uva, trepou na pedra, perigosamente, pois o 

terreno era irregular e havia o risco de despencar, 

esticou a pata e. . . conseguiu!” (Millôr Fernandes) 

– Referente 

 

“Eu entendi que a Raposa estava com fome de 

quatro dias até achar um monte de cachos de 

uvas perfeitos, então a Raposa pensou – vou 

encolher o corpo e dar um sauto para pegar. Mais 

não adiantou, então ela foi descanssar até ter 

outra idéia: ela pegou uma pedra grande e 

finaumente pegou as uvas e coloco na boca, 

guispiu todas para fora da boca por que estavam 

muito verdes, não valeu de nada o seu esforço 

pra pega elas.” (Resposta do aluno) 

 

Nesse quadro, observamos que o aluno sumarizou as atitudes da raposa para 

alcançar as uvas por meio da expressão nominal o seu esforço. Lembramos então 

que a anáfora rotuladora não retoma um elemento textual pontual, mas informações 

que estão difusas no cotexto (BIEZUS, 2010). Em outras palavras, tais anáforas 

sumarizam informações já citadas no texto, encapsulando-as em uma expressão 

nominal, conforme vimos no quadro acima. 

 

Quadro 3: Construção de paráfrase anafórica didática 

R6 Uma bocada 

“Com avidez colocou na boca quase o cacho 

inteiro.” (Millôr Fernandes) - Referente 

 

“Que a raposa esta com fome de quatro dias saio 

do deserto ai caio perto de deliciosas uvas ai de 

tanto pular ele deu uma bocada em um cacho de 

uvas e vio que estavão verdes.” (Resposta do 

aluno) 
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Nesse quadro, verificamos a construção de uma paráfrase anafórica didática, 

ou seja, o aluno, ao se referir à atitude da raposa de colocar na boca quase o cacho 

inteiro, busca dar um nome a essa atitude da forma mais direta possível, uma 

bocada, expressão que recupera de seu conhecimento de mundo. Lembramos que a 

anáfora didática segue o caminho oposto da definicional: “o definiens situa-se na 

expressão introdutora, ao passo que o termo técnico, muitas vezes entre aspas, 

aparece na expressão referencial” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 145, grifo das autoras).  

 

Quadro 4: Especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo 

R14 
as mais lindas fruta/ 

as lindas uva 

“Eu entendi dessa fabula que a raposa tava com 

uma fome de 4 dias e gula de todos os tempos 

centou numa sombra de baixo de uma arvore e 

avistou as mais lindas fruta, para conseguir 

pegar ela pulou, pulou, pulou e não conseguiu viu 

uma pedra e com força foi arrastando até as 

lindas uva, com perigo de cair conseguiu a subir e 

quase pegou o cacho inteiro de uva e disse está 

azedo e verdes.” (Resposta do aluno) 

 

Nesse quadro, apresentamos uma retomada não correferencial por meio da 

sequência hiperônimo/hipônimo. Nesse caso, o referente é considerado como a 

primeira aparição de determinado objeto de discurso na resposta interpretativa do 

aluno. Assim sendo, o aluno escreve que a raposa avistou as mais lindas fruta 

(referente) e, na sequência, especifica a fruta de que fala, as lindas uva, 

apresentando maiores informações e recategorizando o referente. 

Assim como na análise das respostas interpretativas referentes à letra a, 

dentre os 24 textos dados em respostas à letra b, conseguimos visualizar alguns 

poucos casos que superaram o contato superficial com o texto. A maior parte dos 

alunos demonstrou dificuldades em apreender os significados implícitos que tal 

fábula carrega por meio dos elementos linguísticos.  

Devemos lembrar que “tanto o texto oral quanto o texto escrito são produtos 

de uma intencionalidade, isto é, escritos por alguém, com alguma intenção de 

chegar aos outros” (KLEIMAN, 2004, p. 23). Assim, ao levar tal estratégia de 

interpretação textual para reflexão com os alunos, buscamos observar se ela 
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auxiliou ou não os alunos a olhar para além do escrito, captando, assim, as 

intenções do produtor de uma fábula, conforme veremos na sequência. 

 

 

5.1.2 Segunda etapa 

 

 

Após verificarmos os dados coletados em campo no primeiro momento da 

pesquisa, passamos então à análise dos dados adquiridos na segunda fase da 

coleta, buscando constatar se os alunos souberam fazer uso das anáforas não 

correferenciais no processo de interpretação da fábula dada. Lembramos que 

seguiremos os mesmos métodos de análise estipulados para a primeira etapa 

(seção 4.1.1).  

Na segunda coleta, conforme já citado, tivemos 19 alunos participantes19, o 

que propiciou 38 respostas da atividade sobre a fábula O Lobo e o Cordeiro, sendo 

19 referentes à letra a, que diz respeito à versão de La Fontaine, e 19 relativas à 

letra b, que se refere à versão de Millôr Fernandes.  

Depois de transcrevermos todas as respostas da letra a, selecionamos todas 

as ocorrências de anáforas não correferenciais, dividindo os quadros em: Quadro 1 - 

Retomadas do referente “o lobo” por meio de expressão nominal referencial; Quadro 

2 – Retomadas do referente “o cordeiro” por meio de expressão nominal referencial; 

Quadro 3 – Anáfora rotuladora; Quadro 4 – Especificação por meio da sequência 

hiperônimo/hipônimo. 

Para melhor visualização, antes da análise, apresentamos a atividade 

proposta aos alunos com base na fábula O Lobo e o Cordeiro: 

 

Tabela 5: Atividades propostas a partir de versões da fábula O lobo e o cordeiro  

O LOBO E O CORDEIRO 

Na água limpa de um regato, 

matava a sede um cordeiro, 

quando, saindo do mato, 

veio um lobo carniceiro. 

                                                           
19 Nesse dia, tivemos muita chuva e frio, fatores que resultaram em um número menor de 
participantes. 
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Tinha a barriga vazia, 

não comera o dia inteiro. 

- Como tu ousas sujar 

a água que estou bebendo? 

- rosnou o Lobo a antegozar 

o almoço. - Fica sabendo 

que caro vais me pagar! 

- Senhor - falou o Cordeiro -  

encareço à Vossa Alteza 

que me desculpeis, mas acho 

que vos enganais: bebendo, 

quase dez braças abaixo 

de vós, nesta correnteza, 

não posso sujar-vos a água. 

- Não importa. Guardo mágoa 

de ti, que ano passado, 

me destrataste, fingido! 

- Mas eu nem tinha nascido. 

- Pois então foi teu irmão. 

- Não tenho irmão, Excelência. 

- Chega de argumentação. 

Estou perdendo a paciência! 

- Não vos zangueis, desculpai! 

- Não foi teu irmão? Foi o teu pai 

ou senão foi teu avô. 

Disse o Lobo carniceiro. 

E ao Cordeiro devorou. 

La Fontaine. Fábulas, 1992.  

 

O LOBO E O CORDEIRO 

[...] Estava o cordeirinho bebendo água, quando viu refletida no rio a sombra do 

lobo. Estremeceu, ao mesmo tempo que ouvia a voz cavernosa:  

“-Vais pagar com a vida o teu miserável crime".  
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-"Que crime?" — perguntou o cordeirinho tentando ganhar tempo, pois já sabia que 

com lobo não adianta argumentar.  

-"O crime de sujar a água que eu bebo".  

-"Mas como posso sujar a água que bebes se sou lavado diariamente pelas 

máquinas automáticas da fazenda?" -”Eu tenho, pelo menos, direito a três 

perguntas“ . 

-“Está bem" — cedeu o lobo irritado com a lembrança do código milenar da jungle. 

— “Qual é o animal mais estúpido do mundo?"  

-“O homem casado" — respondeu prontamente o cordeiro.  

-"Muito bem, muito bem!" — disse o lobo, logo refreando, envergonhado, o súbito 

entusiasmo. -"Outra: a zebra é um animal branco de listras pretas ou um animal 

preto de listras brancas?"  

-"Um animal sem cor pintado de preto e branco para não passar por burro" — 

respondeu o cordeirinho.  

–"Perfeito!" — disse o lobo engolindo em seco.  

_ “Agora, por último, diga uma frase de Bernard Shaw”. 

_“Vai haver eleições em 66” - respondeu logo o cordeirinho, mal podendo conter o 

riso.  

_ “Muito bem, muito certo, você escapou!” - deu-se o lobo por vencido. E já ia se 

preparando para devorar o cordeiro quando apareceu o caçador e o esquartejou. 

Millôr Fernandes 

 

Observemos, primeiramente, as respostas dadas à questão a (La Fontaine), 

pergunta número 1. 

Nessa versão da fábula O Lobo e o Cordeiro, temos a representação do que 

tinha mais valor na época de sua criação: a força. Podemos perceber que o cordeiro, 

frágil e inocente, no final é comido pelo lobo, o forte e astuto.  

Partindo do princípio de que a referenciação retrata um recurso estratégico, 

por meio do qual os sujeitos ativam e reativam objetos de discurso de acordo com as 

suas intenções comunicativas, verificamos nos dados coletados, após termos 

trabalhado com os alunos as anáforas não correferenciais como estratégia 

interpretativa, se eles compreenderam a fábula em questão. É importante salientar 

que, mesmo contando com um número menor de alunos, nesse dia de coleta, 
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constatamos que eles utilizaram de forma mais recorrente tais anáforas em suas 

respostas, mostrando, assim, seu olhar acerca do objeto de discurso. 

 

Quadro 1: Retomadas não correferenciais do referente “o lobo” por meio de 
expressão nominal referencial 

R1 o monstru 

“Eu entendi que tem um lobo mauvado e esse lobo 

faiz de tudo pra come o animauzinho do bem, com 

umas descupa esfarapada o monstru come o 

corderinho.” 

R2 o forte 
“Que o cordeiro é o fraco e o lobo é o forte, e o 

cordeiro não tem como matar o lobo.” 

R4 o maor “Eu entendi que o lobo e sempre o maor.” 

R5 

 

o mau 

um rei 

“Que a linguagem é mais xique e que ele já inicia 

como o lobo carniceiro o quer dizer que ele é o 

mau e já mostra que ele ira vencer o cordeiro, o 

cordeiro trata o lobo como um rei, o que quer dizer 

que o lobo é superior a ele.” 

R6 

um carniseiro 

um prigisozo 

seu senvergoia 

“que o lobo tratava o corderinho como se fose um 

lixo e que o lobo é um carniseiro e (ida) cabariga 

vazia o lobo é um prigisozo por que não vai carsa 

carnisa seu senvergoia.” 

R17 
 

o maior 

“Eu entendi que o lobo se acha só por que ele é o 

maior. Ele comeu o pobrisio do carnerinho sem 

ele ter culpa de nada.” 

 

No quadro acima, os alunos recategorizam o objeto de discurso o lobo; na R1, 

por exemplo, o referente é reconstruído como o monstru. O aluno reavalia 

negativamente o referente da fábula, chegando a considerá-lo como um “monstro”, 

termo que deixa revelar uma intertextualidade com outras histórias infantis. Além 

disso, ele contrapõe tal objeto de discurso às qualidades do referente cordeiro, o 

animauzinho do bem. 

Assim como na R1, em todas as outras respostas do quadro acima 

percebemos o uso das anáforas não correferenciais para recategorizar o referente 

em questão. Os alunos mostraram seu ponto de vista, explicitando uma 
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característica nova do referente. Em alguns momentos, diferente do caso visto na 

R1, observamos atributos não pejorativo atribuídos ao lobo: R2 – o forte, R4 – o 

maor, R5 – um rei. O importante é que cada aluno expôs seu olhar em relação ao 

objeto de discurso, não ficando na simples decodificação textual, evidenciando, 

assim, compreensão acerca da fábula. Nesse sentido, além de fornecerem 

informações acerca dos objetos de discurso, as expressões nominais referenciais, 

quando acompanhadas por modificadores, colocam em destaque características 

e/ou predicados (positivos ou negativos) do referente e, assim, orientam o sentido do 

texto (KOCH; ELIAS, 2006). Em outras palavras, quando usadas para esse fim, as 

expressões anafóricas assumem função predicativa. 

 

Quadro 2: Retomadas não correferenciais do referente “o cordeiro” por meio 
de expressão nominal referencial 

R1 

o animauzinho do 

bem 

 

“Eu entendi que tem um lobo mauvado e esse lobo 

faiz de tudo pra come o animauzinho do bem, 

com umas descupa esfarapada o monstru come o 

corderinho.” 

R2 o fraco 
“Que o cordeiro é o fraco e o lobo é o forte, e o 

cordeiro não tem como matar o lobo.” 

R6 um lixo 

“que o lobo tratava o corderinho como se fose um 

lixo e que o lobo é um carniseiro e (ida) cabariga 

vazia o lobo é um prigisozo por que não vai carsa 

carnisa seu lobo senvergoia.” 

R7 um carneiro 
“Que o lobo estava dias sem comer ai veio um 

carneiro e a devorou”. 

R9 
o carneiro 

o pobre carneirinho. 

“Que o lobo suja a água que o carneiro esta 

bebendo. E no final o lobo ainda come o pobre 

carneirinho.” 

R17 
o pobrisio do 

carnerinho 

“Eu entendi que o lobo se acha só por que ele é o 

maior. Ele comeu o pobrisio do carnerinho sem 

ele ter culpa de nada.” 

R18 
o coitadinho 

 

“Que um cordeiro tava tomano água quando 

apareceu um animal. Era um lobo fidido que tava 

com a bariga vazia e quiria come o corderinho de 
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todo jeito e arrumou um monti de desculpa até que 

devorou o coitadinho.” 

R19 um alimento fácil 

“Eu entendi que o lobo estava com muita fome e 

vio um alimento fácil e chego e comeu o cordeiro 

e enxeu a barriga.” 

 

No quadro 2, destacamos o referente o cordeiro e verificamos que os alunos 

também fizeram suas escolhas lexicais quanto ao objeto de discurso em tela. Na R1, 

conforme já visto, o aluno recategoriza cordeiro como o animauzinho do bem, 

enfatizando então o duelo entre o bem e o mal. Em quase todas as respostas, o 

referente é avaliado como uma figura delicada, frágil e, consequentemente, 

oprimida: R2 – o fraco; R9 – o pobre carneirinho; R17 – o pobrisio do carnerinho; 

R18 - o coitadinho.  

Em R9 e em R17 também percebemos o uso de expressões sinônimas na 

retomada do referente o cordeiro por meio das expressões o pobre carneirinho e o 

pobrisio do carnerinho, que demonstram conhecimento de vocabulário e de mundo 

do produtor do texto. 

É interessante ressaltar a R19, em que o aluno avalia o referente como um 

alimento fácil, ou seja, o cordeiro é metaforizado por meio de tal expressão. Quanto 

a isso, Koch (2009, p. 95) afirma que “a escolha da metáfora para a recategorização 

do referente é importante para realizar uma avaliação que permita estabelecer a 

orientação argumentativa do texto”. 

Em suma, percebemos que em todos os casos citados no quadro acima o 

aluno revela ter apreendido a intenção do produtor da fábula: mostrar que, em sua 

época, o poder era exercido por meio da força física. 

 

Quadro 3: Anáfora rotuladora 

R1 
Rótulo: umas 

descupa esfarapada 

“- Como tu ousas sujar a água que estou 

bebendo? [...] - Não importa. Guardo mágoa de ti, 

que ano passado, me destrataste, fingido!” (La 

Fontaine) – Referente  

 

“Eu entendi que tem um lobo mauvado e esse lobo 
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faiz de tudo pra come o animauzinho do bem, com 

umas descupa esfarapada o monstru come o 

corderinho.” (Resposta do aluno). 

R10 
Rótulo: a sua 

superiosidade 

Toda atitude do lobo na fábula. 

 

“O lobo é superior ao cordeiro deis do inicio da 

historia e no final a sua superiosidade vence.” 

(Resposta do aluno) 

  

No quadro 3, temos dois casos em que os alunos sumarizam parte do texto 

“sob a forma de um substantivo-predicativo, atribuindo-lhes o estatuto de objeto-de-

discurso” (KOCH, 2009, p. 94). Na R1, por exemplo, o aluno sumariza os motivos 

que o lobo inventa para matar o cordeiro com a expressão umas descupa 

esfarapada. Esse aluno percebeu que tudo aquilo que o lobo disse não passava de 

pretexto supérfluo, e caracteriza o referente como injusto. Já na R10 o aluno 

sumariza todas as atitudes do lobo durante a fábula caracterizando-o como superior. 

Quanto aos casos de encapsulamentos, Koch (2009) afirma que 

 

Tais nomes-núcleos são inespecíficos, exigindo realização lexical no 
co-texto. Essa especificação vai constituir uma seleção particular e 
única dentre uma infinidade de lexicalizações possíveis, efetuada a 
partir das proposições veiculadoras das informações-suporte. A 
interpretação dessas anáforas obriga o receptor não só a pôr em 
ação a estratégia cognitiva de formação de complexos, como ainda 
lhe exige a capacidade de interpretação de informação adicional 
(KOCH, 2009, p. 94). 

 

Quadro 4: Especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo  

R13 dos bichus / o lobo  

“Que a educação dos bichos são tudo mau 

educação. O lobo faiz como algums aluno que 

não respeita o lugar do outro. Esta fabula da 

educação para quem le.” 

R18 
um animal / um lobo 

fidido 

“Que um cordeiro tava tomano água quando 

apareceu um animal. Era um lobo fidido que 

tava com a bariga vazia e quiria come o corderinho 

de todo jeito e arrumou um monti de desculpa até 
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que devorou o coitadinho.” 

 

Nesse quadro, apresentamos uma retomada não correferencial por meio da 

sequência hiperônimo/hipônimo. Nesse caso, o referente é considerado como a 

primeira aparição de determinado objeto de discurso na resposta interpretativa do 

aluno. Assim sendo, na R13, o aluno escreve que a educação dos bichos são tudo 

mau educação, ou seja, os animais não demonstram princípios éticos. Ao mesmo 

tempo, ele busca especificar um dos bichus, o lobo, esclarecendo e dando mais 

informações ao leitor. Frisamos que esse aluno, ao especificar tal bicho, compara 

suas atitudes com as humanas, evidenciando, então, um olhar para além da 

superfície textual e apresentando característica de um leitor competente, pois ler 

 

[...] é 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 (ROJO, 2002, p. 
01). 

 

Na R18, o aluno também especifica, por meio da sequência 

hiperônimo/hipônimo, o animal a que ele se refere. Koch (2006, p. 142) observa que 

“esse tipo de anáfora permite trazer, de forma compacta, informações novas a 

respeito do objeto-de-discurso”. Sendo assim, tais anáforas são relevantes para a 

construção do sentido textual. 

Diante do exposto acima, já conseguimos visualizar mais momentos em que o 

aluno não ficou simplesmente na cópia do texto do que o observado na primeira fase 

da pesquisa. Mesmo assim, foram observados alguns momentos de mera 

decodificação, como vemos abaixo: 

 

Tabela 6: Respostas limitadas ao processo de decodificação  

R14 
“Eu entendi que – o cordeiro estava bebendo água e derrepente chega o 

lobo e fala Como tu ousa suja a água que eu bebe...” 

R12 
“Que a vida do lobo e do cordeiro é bem mais diferemte o cordeiro devorou 

o lobo que sujava sua água que bebia e discutindo.” 
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Nesses exemplos, vemos que os alunos simplesmente “copiaram” certa parte 

da fábula, não demonstrando compreensão do texto. Lembramos que vários fatores 

podem ter levado o aluno a não realizar a atividade da forma esperada. 

Quanto às respostas à letra b (Millôr Fernandes), também selecionamos todos 

os casos que comportavam as anáforas não correferenciais, dividindo os quadros 

em: Quadro 1: Retomadas não correferenciais do referente “o lobo” por meio de 

expressão nominal referencial; Quadro 2: Retomadas do referente “o cordeiro” por 

meio de expressão nominal referencial; Quadro 3: Retomadas não correferenciais do 

referente “o caçador” por meio de expressão nominal referencial; Quadro 4: Anáfora 

rotuladora; Quadro 5: Especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo; 

Quadro 6: Construção de paráfrase anafórica didática. 

Nessa outra versão da fábula O Lobo e o Cordeiro, temos os mesmos 

personagens da versão de La Fontaine, mas que, nesse contexto, têm atitudes 

diferentes. Por ser uma fábula reescrita por um autor atual, verificamos questões 

que predominam na sociedade contemporânea, como, por exemplo, o valor da 

argumentação. Nessa versão, o cordeiro representa o ser frágil, mas, ao mesmo 

tempo, esperto, por saber argumentar. 

 

Quadro 1: Retomadas não correferenciais do referente “o lobo” por meio de 
expressão nominal referencial 

R2 um bobão 
“Que os tempos mudaram o cordeiro é o esperto e 

o lo pode até ser forte mais é um bobão.” 

R4 um animal valentão 

“Eu entendi que o lobo que sempre foi um animal 

valentão perdeu pra um corderinho porque ele era 

muito integinte.” 

R8 do inimigo faminto 

“Avia um cordeiro bebendo água até ver a sombra 

do inimigo faminto que queria comer o cordeiro 

mais o cordeiro foi ganhando tempo e um caçador 

chegou e matou o Lobo. Na vida a espertesa vale 

mais.” 

R18 
O brabo cachorro 

do mato 

“Nessa o lobo vem dano uma de esperto mais o 

canerinho começo comversar, começo responde 

as tres pergunta do lobo até chega o cassador, daí 

ele matou o brabo cachorro do mato com a 
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ajuda do seus cachorro. Eu entendo que um dia é 

da cassa e outro dia do cassador.” 

 

Nesse quadro, observamos retomadas não correferenciais do referente o lobo 

por meio de expressões anafóricas. Em R2, o aluno o recategoriza como um bobão, 

tendo em vista ter se deixado levar pela conversa do cordeiro, que no final se sai 

bem. Também em R4 e R8 temos a reativação do referente por meio das 

expressões um animal valentão e o inimigo faminto, que na verdade ironizam o fato 

de o lobo, com sua história de vencedor, nessa fábula, acabar morto. Em R18, o 

aluno retoma o referente por meio da expressão sinônima o brabo cachorro do mato, 

em que o núcleo do sintagma aparece modificado por um adjetivo. Nessa 

perspectiva, salientamos que os adjetivos não somente atribuem propriedades aos 

nomes, mas também revelam a forma como o autor elabora os momentos de tensão 

ou mesmo de suspense do texto (BIEZUS, 2010). 

 

Quadro 2: Retomadas não correferenciais do referente “o cordeiro” por meio 
de expressão nominal referencial 

R2 o esperto 
“Que os tempos mudaram o cordeiro é o esperto 

e o lo pode até ser forte mais é um bobão.” 

R7 o carneirinho 

“Que o carneirinho estava bebendo água aí veio 

a sombra do lobo, um bichu orrivel que come 

carne e que tem os dente enorme, ele queria come 

o cordeirinho, mais o carneirinho estava tentando 

ganhar tempo até o casador chegar o caçador 

matou o lobo.” 

R17 O sabidinho 

“Eu entendi que o lobo veio se axano e se deu 

mau. O sabidinho enrolo ele respondeno suas 

piadia até chega o cassador.” 

R18 o canerinho 

“Nessa o lobo vem dano uma de esperto mais o 

canerinho começo comversar, começo responde 

as tres pergunta do lobo até chega o cassador, daí 

ele matou o lobo mal e levo pra casa pra come.” 
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Nesse quadro, verificamos em R7 e em R18 que os alunos também 

retomaram o referente o cordeiro por meio de expressões anafóricas sinônimas, o 

carneirinho/o carnerinho. Já nas respostas R2 e R17 observamos que o aluno 

recategorizou tal referente com as expressões o esperto e o sabidinho, que, além de 

descreverem, expressam sua avaliação sobre a personagem. Nesse sentido, tais 

formas referenciais demonstram, por parte do aluno, compreensão textual, pois ele 

não se limitou à mera repetição; ao contrário, realizou “uma escolha dentre as 

propriedades ou qualidades capazes de caracterizar o referente” (KOCH, 2004, p. 

251). Nessa perspectiva, verificamos que  

 

[...] a função das expressões nominais referenciais não é apenas 
referir. Pelo contrário, como multifuncionais que são, elas contribuem 
para elaborar o sentido, indicando pontos de vista, assinalando 
direções argumentativas, sinalizando dificuldades de acesso ao 
referente e recategorizando os objetos presentes na memória 
discursiva (KOCH, 2009, p. 106). 

 

Quadro 3: Retomadas não correferenciais do referente “o caçador” por meio 
de expressão nominal referencial 

R1 o pastor de ovelha 

“Nessa fabula tem um animal muito burro contra 

um corderinho muito isperto, ele vai converçando 

até que o pastor de ovelha chega e mata o lobo. 

Tem vez que a pessoa que se acha canta vitória 

antes da hora e no fim acaba perdeno.” 

R19 o dono  

“Eu entendi que o lobo também ia come o 

cordeirinho mais não deu tempo porque chegou o 

dono dele e mato o lobo.” 

 

Na quadro acima, o aluno, ao retomar o referente o caçador, demonstra 

conhecimentos prévios quando faz referência a uma parábola bíblica, A parábola da 

ovelha perdida20. Observamos isso quando o aluno recategoriza tal referente por 

meio da expressão anafórica o pastor de ovelha. É importante lembrar que o 

produtor do texto pressupõe, por parte do leitor/aluno, conhecimentos textuais, 

enciclopédicos e de mundo. Assim sendo, essa intertextualidade contribui para a 

interpretação textual, tendo em vista que o aluno já dispõe de conhecimentos 

                                                           
20 Tal parábola encontra-se em Lucas 15:3-7. 
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anteriores acerca da fábula em questão. Na R19, tal referente é recategorizado por 

meio da expressão anafórica o dono, que também faz referência a um rebanho de 

ovelhas com seu pastor/dono. Essa imagem religiosa pode ter direcionado a 

interpretação feita pelo aluno. 

 

Quadro 4: Anáfora rotuladora 

R16 os homens de hoje 

- “Qual é o animal mais estúpido do mundo?"  

-“O homem casado — respondeu prontamente o 

cordeiro.” (Millôr Fernandes) – Referente.  

 

“Que o lobo é ma e que ele fala já da vida alheia, 

fala dos homens de hoje.” (Resposta do aluno) 

R17 suas piadia 

- “Qual é o animal mais estúpido do mundo?"  

- “A zebra é um animal branco de listras pretas ou 

um animal preto de listras brancas?"  

- “Agora, por último, diga uma frase de Bernard 

Shaw.” (Millôr Fernandes) – Referente  

 

“Eu entendi que o lobo veio se axano e se deu 

mau. O corderinho sabido enrolo ele respondeno 

suas piadia até chega o cassador.” (Resposta do 

aluno) 

R18 
as tres pergunta do 

lobo 

- “Qual é o animal mais estúpido do mundo?"  

- “A zebra é um animal branco de listras pretas ou 

um animal preto de listras brancas?"  

- “Agora, por último, diga uma frase de Bernard 

Shaw.” (Millôr Fernandes) 

 

“Nessa o lobo vem dano uma de esperto mais o 

canerinho começo comversar, começo responde 

as tres pergunta do lobo até chega o cassador, 

daí ele matou o lobo mal e levo pra casa pra 

come.” (Resposta do aluno). 
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Nesse quadro, temos algumas situações em que o aluno sumariza o que o 

produtor do texto-base disse por meio de uma expressão nominal referencial. Na 

resposta número 16, a expressão os homens de hoje rotula e, ao mesmo tempo, 

apresenta a opinião do aluno sobre a informação sumarizada: o homem casado, nos 

dias de hoje, é considerado “burro”, tendo em vista tantas vantagens de viver a vida 

de solteiro.  

Na resposta 17, todas as perguntas do lobo para tentar derrubar o cordeiro 

são sumarizadas por meio da expressão rotuladora suas piadia, o que demonstra 

conhecimento sobre o gênero piada. Já na resposta 18, o aluno sumarizou a mesma 

informação da R17, mas o fez por meio da anáfora rotuladora as tres pergunta do 

lobo. Assim, vemos que a mesma informação do texto pode ser sumarizada de 

diversas formas, pois, conforme refletimos no capítulo 3 (O processo referencial face 

às questões interpretativas), a referenciação é um processo dinâmico que varia de 

acordo com a situação. Sendo assim, ao realizar as escolhas do referente, o aluno 

nunca é neutro, mas mantém um posicionamento com relação ao que é dito. Nesse 

sentido, Koch (2005) afirma que, “os objetos-de-discurso são elaborados pelos 

sujeitos, em um processo dinâmico, ancorado em práticas discursivas e cognitivas 

situadas social e culturalmente, bem como em negociações que se estabelecem no 

âmbito das relações internacionais” (KOCH, 2005, 219). 

 

Quadro 5: Especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo 

R1 
um animal muito 

burro / o lobo 

“Nessa fabula tem um animal muito burro contra 

um corderinho muito isperto, ele vai converçando 

até que o pastor de ovelha chega e mata o lobo. 

Tem vez que a pessoa que se acha canta vitória 

antes da hora e no fim acaba perdeno.” 

 

Nesse quadro, apresentamos uma retomada não correferencial por meio da 

sequência hiperônimo/hipônimo. Nesse caso, o referente é considerado como a 

primeira aparição de determinado objeto de discurso na resposta interpretativa do 

aluno. Assim sendo, na resposta 1, o aluno lança um referente genérico, um animal 

muito burro e, na sequência, especifica o tipo de animal a que faz referência, o lobo. 

Ao utilizar tal anáfora especificadora, além de contribuir para a progressão textual, 
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dá maiores informações ao leitor, contribuindo, então para a construção do sentido 

textual. 

 

Quadro 6: Construção de paráfrase anafórica didática 

R7 

um bichu orrivel 

que come carne e 

que tem os dente 

enorme 

“Que o carneirinho estava bebendo água aí veio a 

sombra do lobo, um bichu orrivel que come 

carne e que tem os dente enorme, ele queria 

come o cordeirinho, mais o carneirinho estava 

tentando ganhar tempo até o casador chegar o 

caçador matou o lobo.” 

 

Nesse quadro, o aluno realiza a construção de uma paráfrase anafórica 

didática. A expressão anafórica um bichu orrivel que come carne e que tem os dente 

enorme define o termo lobo, anteriormente introduzido no texto. O aluno sentiu 

necessidade de descrever tal objeto de discurso, comprovando, então, seu 

conhecimento sobre tal animal, bem como demonstrando o contato com outras 

histórias. 

Com essa segunda coleta de dados, verificamos que, após mostrarmos aos 

alunos que cada vez que o autor retoma determinado referente por meio de uma 

anáfora não correferencial tem uma intenção que pode ser recuperada, os alunos 

olharam mais para as relações entre as palavras, buscando analisar tais 

expressões. Isso fica claro quando vemos que, nas respostas, os alunos mostraram 

seu olhar acerca do objeto de discurso em questão, recategorizando-o conforme seu 

conhecimento de mundo, suas leituras já realizadas. Assim, para mostrar seu ponto 

de vista, houve instantes em que vimos recategorizações por meio de expressões 

usadas no dia a dia, como também expressões vistas em outras histórias21.  

Diante do exposto acima, depois da estratégia proposta, constatamos mais 

ocasiões de compreensão acerca da fábula do que simplesmente decodificação. 

Notamos que os alunos perceberam a dinamicidade da linguagem, tendo em vista 

as diferentes versões interpretadas e, além disso, também percebemos respostas 

                                                           
21 Conforme já falamos, a compreensão também dependeu de outros fatores, como, por exemplo, do 
conhecimento de mundo, cultural e enciclopédico do aluno, que lhe permitiu realizar inferências com 
base nos elementos linguísticos dados no texto.  
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mais elaboradas e compreensíveis se comparadas às da etapa anterior, o que indica 

mais uma das funções das anáforas não correferenciais.  

Observamos que as anáforas não correferenciais analisadas acima, dadas 

nas respostas interpretativas, foram motivadas pela proposta estabelecida. Sendo 

assim, vemos que elas asseguram a unidade temática, a coesão e a coerência 

textual. Além disso, orientam o texto argumentativamente, pois, ao selecionar 

determinado léxico, em detrimento de outros, o aluno demonstra seu 

posicionamento. Em outras palavras, ao usar o recurso em tela em suas respostas, 

o aluno deixa transparecer suas escolhas com a finalidade de destacar traços ou 

características do referente e, assim, de avaliá-lo segundo suas crenças, seu ponto 

de vista. Desse modo, as anáforas não correferenciais auxiliaram na construção dos 

sentidos do texto (KOCH, 2004). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho buscou verificar o papel das anáforas não correferenciais 

no processo interpretativo. Nessa perspectiva, ao considerar a linguagem como uma 

forma de ação social, tomamos o texto como lugar de constituição e de interação de 

sujeitos sociais que têm objetivos a serem atingidos. A partir disso, vemos que 

alguns indícios discursivos permitem uma avaliação das condições de produção e 

dos diferentes movimentos argumentativos que permeiam o texto.  

Para compreender tais indícios, é necessário que o leitor aprenda a utilizar 

estratégias (cognitivas e metacognitivas), sem as quais é impossível realizar uma 

interpretação significativa. Assim, entendemos que o leitor constrói os significados 

do texto, não se posicionando como um mero receptor de informações. Em outros 

termos, o leitor competente é justamente aquele que tem a capacidade de interagir 

com o texto e com o autor, com o objetivo de compreendê-lo e atribuir-lhe sentido. 

Nessa perspectiva, o leitor deve valorizar as pistas oferecidas pelo texto para, a 

partir delas, chegar às intenções do produtor. Essas pistas são evidenciadas por 

meio dos elementos linguísticos. 

 Tendo em vista a colaboração dos elementos linguísticos para a construção 

dos significados do texto, nossa pesquisa abordou as anáforas não correferenciais 

como uma estratégia interpretativa de grande relevância.  

Portanto, partimos da concepção de que a referenciação não é um limitado 

processo de designação de objetos do mundo. Mais do que isso, a referenciação 

retrata a construção e a reconstrução de objetos de discurso, processos revestidos 

de valor argumentativo relevante, pois a seleção de certas anáforas não 

correferenciais é feita a partir de uma série de fatores discursivos e mediante as 

finalidades comunicativas do falante. Salientamos que tais anáforas se dão sem a 

manutenção da identidade lexical do antecedente, ou seja, as anáforas não 

correferenciais são marcadas por um processo indireto, instaurado por meio de 

diversas formas de remissão que se caracterizam por não possuírem antecedentes 

explícitos que lhes façam referência direta no cotexto (KOCH, 2004). 

Dentre as diversas formas de remissão sem a manutenção do núcleo, 

observamos em nossa pesquisa as descrições nominais. Ao utilizá-las, o autor não 

só nomeia um referente já identificado no texto, mas também apresenta sinais sobre 
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suas crenças e seus pontos de vista. Outra forma de remissão sem a manutenção 

do núcleo investigada neste trabalho é a anáfora especificadora, que ocorre quando 

há especificação ou refinamento de uma categorização por meio da sequência 

hiperônimo/hipônimo. Esse recurso, segundo Koch (2004), admite incorporar 

informações novas ao objeto de discurso. 

Além dessas retomadas citadas acima, adotamos também a paráfrase 

anafórica, realizada por expressão nominal, que pode ter por função elaborar 

definições e facilitar a compreensão de determinado termo. Outra forma de 

retomada observada neste trabalho é feita por meio de expressões sinônimas ou 

quase sinônimas, estratégia que, conforme vimos, garante a verificação de 

possibilidades de construção de sentidos em nossa língua. 

Por fim, observamos também as anáforas rotuladoras, que se caracterizam 

como formas híbridas, referenciadoras e predicativas (KOCH, 2004). Muitas vezes, 

tais anáforas são usadas não só para rotular ou recategorizar um referente, mas 

também para avaliar nosso próprio dizer. Quando assumem determinada função, 

são denominadas categorização metaenunciativa. 

Tais anáforas não correferenciais contribuem para a organização textual, 

introduzem informação nova a respeito do referente e constituem-se numa estratégia 

de orientação argumentativa, pois, ao reconstruir os objetos de discurso, os sujeitos 

os direcionam conforme os seus objetivos, buscando persuadir o outro.  

Para confirmar a importância das anáforas não correferenciais, fomos a 

campo coletar dados para análise. Assim, buscando verificar a capacidade 

interpretativa do grupo de estudantes antes e depois de propormos um estudo sobre 

tais anáforas, levamos o gênero fábulas em duas versões para interpretação por 

alunos de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Cascavel/PR.  

Sabemos que a interação pela linguagem, seja ela oral ou escrita, possui uma 

intencionalidade. No caso da fábula, percebe-se que a intenção do produtor é passar 

conselhos à sociedade, uma vez que retrata valores morais que faz com que ela 

resista ao tempo e continue pertinente em qualquer época. Tendo em vista serem 

constituídas por personagens animais ou objetos que tomam características 

humanas, com o intuito de passar uma conduta de vida, as fábulas são altamente 

argumentativas. Por tudo isso, achamos cabível adotá-las em pesquisa de campo 

para captura das respostas interpretativas (corpus). 
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As respostas interpretativas dos alunos coletadas na primeira e na segunda 

fases foram analisadas e confrontadas. Os resultados obtidos mostram que, mesmo 

pautados em trabalho realizado em um curto período, após a estratégia proposta 

(segunda coleta), ao produzirem sua resposta interpretativa com base na fábula 

apresentada, os alunos realizaram suas estratégias de reconstrução do referente. 

Ao selecionar determinado item lexical no momento da reconstrução do objeto de 

discurso, os alunos, de forma geral, demonstraram seu modo de ver o objeto em 

questão, caracterizando-o conforme seu ponto de vista, o que evidencia 

compreensão da fábula em questão.  

Diante desta pesquisa, confirmamos que a retomada não só estabelece a 

coesão textual, mas, nesse mesmo processo, também conduz o sentido que o 

produtor quer dar ao texto. Assim sendo, as anáforas não correferenciais devem ser 

observadas pelo professor de Língua Portuguesa e mostradas para o aluno/leitor, 

que pode utilizá-las em suas produções textuais quando tiver a intenção de 

evidenciar seu ponto de vista, seus valores e suas crenças acerca do assunto sobre 

o qual está redigindo, o que faz por meio de escolhas lexicais. 

Verificamos que interpretar um texto não é algo simples; ao contrário, é uma 

tarefa árdua, que exige atenção do leitor, pois “é no interior do ato de leitura, 

enfrentando os desafios colocados pelo texto, que se aprende a usar as estratégias 

de leitura como ferramenta para desenvolver técnicas próprias e eficientes para o 

processo interpretativo” (KLEIMAN, 2009, p. 56). 

Diante das reflexões aqui apresentadas, podemos dizer que a reconstrução 

de objetos de discurso tem por função não só manter o referente em foco como 

também estabelecer um processo de construção do significado. Nesse sentido, nós, 

professores de Língua Portuguesa, devemos ensinar nossos alunos a ler os 

implícitos do texto, a valorizar as relações lexicais estabelecidas entre as palavras e 

a estabelecer um trabalho constante com a interpretação textual embasada nos 

elementos linguísticos. 
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APÊNDICE A 

FÁBULA “A RAPOSA E A UVAS” (VERSÃO DE LA FONTAINE E DE MILLOR 

FERNANDES) E RESPECTIVAS ATIVIDADES 

 

A RAPOSA E AS UVAS 

Fábulas de LA FONTAINE (Século XVII) 

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido 
excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua 
alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de 
tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 

- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 
alguém me desse essas uvas eu não comeria. 

 

A Raposa e as uvas 

Millôr Fernandes 

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de todos os tempos, saiu do 
areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de 
vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, 
tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, 
tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo que tinha, não 
conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes, com raiva: "Ah, 
também, não tem importância. Estão muito verdes." E foi descendo, com cuidado, quando viu à sua 
frente uma pedra enorme. Com esforço empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de 
uva, trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar, 
esticou a pata e. . . conseguiu ! Com avidez colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. 
Realmente as uvas estavam muito verdes ! 

 
2) Diante das duas versões da fábula “A raposa e as uvas”, sendo uma de La Fontaine e uma de 

MillÔr Fernandes, responda: 

b) O que você entendeu da fábula “A raposa e as uvas” de La Fontaine? 

c) E como você interpreta a fábula de MillÔr Fernandes? 

 

3) Quais as diferenças e semelhanças entre as versões da fábula em questão (fábula de La 

Fontaine e fábula de Millôr Fernandes)? 

Diferenças: Semelhanças: 
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APÊNDICE B  

TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS REFERENTE ÀS ATIVDADES 

DA FÁBULA “A RAPOSA E A UVAS” 

 

RESPOSTAS DA PERGUNTA NÚMERO 01 – Letra (a) - La Fontaine 

1) Eu entendi que avia uma Raposa morta de fome e ela acho um monte de uvas, 
e ela estava louca para comer as uvas só que por mais que ela tentasse 
alcançar as uvas ela não conseguia por que as uvas estavam muito autas. 
Então a Raposa foi em bora dizendo que por ela podiam pegar todas as uvas e 
levar em borá que ela não se emportar e as uvas estavas verdes e azedas e 
que ela não comeria essas uvas. 

2) A rapoza queria muito aquelas uvas e ela tentou de tudo mas não consegio e 
ela chegou a desistir de pegar as uvas. 

3) Que a raposa entende que a uva esta verde e degistil. 

4) Bom eu entendi que ela estava com fome e achou os cachos de uva muitos 
lindos mas só que ela foi uma preguiçosa por que ela podia pegar a escada e 
ela nem esperimentou para falar que estava azeda. 

5) Eu entendi que a raposa queria comer as uvas do visinho, mas derepente o 
visinho apareseu e pegou ele no frago, mais ele dise quem quiser essas uva 
pode devora elas estão verdes mesmo. 

6) Que a raposa estava com fome e sabia que ia encontrar muita uva, quando 
chegou lá vio muitas uvas como ele era muito baixinho desistiu. 

7) Que a raposa queria pegar as uvas mas ela não aucançava e ai ela falou que 
estavam verdes. 

8) Eu entendi que as uvas eram muito alto e ele não alcazava e daí foi embora. 

9) Ela estava com vontade de come, não conseguiu pegal alaguma e ficou brava. 

10)  A raposa depois de cançar ela desistil e ignorou as uvas. 

11)  Que a raposa encontrou muitas uvas e depois de se esforçar tanto desistiu e 
disse: - Quem quiser essas uvas que fique com elas. Se (me) essas uvas eu 
não comeria. 

12)  Eu entendi que a raposa estava com muita fome e não conseguia pegar um 
cacho de uva e segansou e foi embora. 

13)  Que a raposa estava com muita fome e não conseguiu comer as uvas, então 
ela saiu falando mal, em vez de ser umilde a dona sabidona saiu se achando. 

14)  Eu entendi da fabula que a raposa estava com fome e viu uns caichos de uva e 
foi tentar aucança os caichos fez tanto esforço e não conseguiu a alcançar os 
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caichos de uva e foi embora falando que os caichos de uva tava azedo e verdes 
e disse também se alguém desse essas uvas para ele, ele não comeria. 

15)  Eu entendi que uma raposa morta de fome ela foi ao vinhedo sabendo que la 
tinha uva a raposa lembel os beiços só que mais que ele tentase não iria 
alcançar aos caichos de uva, entam como ele não conseguil pegar foi embora 
falando: por mim pode levar as uvas estam estam verde, estam asedas não me 
serve. 

16)  Na fabula de La Fontaine e uma rapoza morta de fome que tentou pegar uma 
uva mas como não conseguil pegar desistir. 

17)  Que a raposa estava com fome e ela vio um parreral de uvas como ele não 
conseguia alcançar e foi embora dizendo, que não queria e que estava verdes e 
amargas e que se pegar ele não comeria deixaria para trás. 

18)  Que a raposa queria comer uvas, mais ela não alcansava e que era umas uvas 
verde marenta e amarga, e ela não gostava. 

19)  Que ela estava morta de fome, viu um caixo de uva muito apetitozo e tentou 
pegar de qualquer jeito e não conseguia, então depois ele inventou uma 
história, que as uvas estavam verdes. 

20)  A Raposa queria as uvas mais os caxos de uvas estavam estavam muito Alda 
e ela tentol e não concegio. 

21)  Deu para entender que a raposa queria as uvas mas estavam verdes ele ficou 
com muita raiva! 

22)  Que a rapo foi até uma tera com muitas uva plamtadas sabendo que ia 
encontrar muita uva, tinha umas uvas encantadoras, ela quiria muito pegar-las 
só que era muito auto e desitiu e saiu uns papo furado só por que não consegiu. 

23)  Que a raposa estava morrendo de fo e achou um pe de uvas ele tentol pegar 
só que não consegil e foi embora. 

24)  Eu entendi que: a raposa foi até um vinhedo por que ela sabia que ela iria 
achar um pareral de uva. 

 

RESPOSTAS DA PERGUNTA NÚMERO 01 – Letra (b) – Millor Fernandes 

1) Eu entendi que a Raposa estava com fome de quatro dias até achar um monte 
de cachos de uvas perfeitos, então a Raposa pensou – vou encolher o corpo e 
dar um sauto para pegar. Mais não adiantou, então ela foi descanssar até ter 
outra idéia: ela pegou uma pedra grande e finaumente pegou as uvas e coloco 
na boca, guispiu todas para fora da boca por que estavam muito verdes. Não 
valeu de nada o seu esforço pra pega elas. 

2) A rapoza tentou pegar as uvas e ela encontrou uma pedra e consegio mas as 
uvas estavam amargas. 

3) Que a golosa não dezistiu fasiumente de pega a comida. 



94 

 

 

4) Eu entendi que se nós não chegamos ao alvo que queríamos devemos pedir 
ajuda e claro que as raposas não pediram ajuda mas eu acho que sim. 

5) Entendi que a raposa estava com fome de quatro dia mas ele avistou um 
parerral de uvas e ele foi até lá. E a raposa quase colocou o cacho de uva na 
boca mas as uvas estavam verdes, não estavam boas ainda. O meu Deus, o 
coitado comeu uvas verdes, mais ele cuspiu tudo no chão. 

6) Que a raposa esta com fome de quatro dias saio do deserto ai caio perto de 
deliciosas uvas ai de tanto pular ele deu uma bocada em um cacho de uvas e 
vio que estavão verdes. 

7) Mudando alguma coisa ex: tirar o abismo. 

8) Que o pareral era non precipício então ele saltou tantado acançar as uvas mais 
não conseguil e daí ele subiu emcima de uma pedra e alcançou mas estavam 
verdes. 

9) Ela queria comer as uvas tentou pegar, conceguiu, mas estava verde e não 
comeu. 

10)  A raposa depois de cançar ela as uvas desistindo, mas quando viu a pedra a 
fome era muita e voltou atrás e pegou as uva ela estavam verde então as dexou 
de lado. 

11)  Que a raposa esfomeada de 4 dias caiu na sombra de um parreiral viu uns 
deliciosos cachos de uvas, ela saltou bem alto e não conseguiu pegar as uvas. 
Ai ela foi descendo com cuidado e viu uma pedra e pulou e pegou um cacho de 
uva, quase colocou o cacho inteiro na boca e o gosto era orriveu. 

12)  Eu entendi que a raposa estava com fome de 4 dias, que tinha saído do 
deserto e tinha ido embaixo da parreira na sombra e ele pula e não conseguia ai 
ele desistiu condo ele estava indo embora ele fil uma pedra e atacou da parreira 
e caiu um caicho de uva ele ponhou na boca e cospiu. 

13)  Que ela estava com fome e quando viu aquela pedra grande ficou muito feliz, 
mas quando pos as uvas na boca, viu que seu esforço não valeu apena. 

14)  “Eu entendi dessa fabula que a raposa tava com uma fome de 4 dias e 
gula de todos os tempos centou numa sombra de baixo de uma arvore e 
avistou as mais lindas fruta, para conseguir pegar ela pulou, pulou, pulou 
e não conseguiu viu uma pedra e com força foi arrastando até os caichos 
de uva, com perigo de cair conseguiu a subir e quase pegou o cacho 
inteiro de uva e disse está azedo e verdes”. 

15)  Uma raposa com fome de 4 dias e gula de todos os tempos, ele olhou é vil 
cachos de uva maravilhosos, a raposa aramou um salto e o fusinho passou um 
palmo da uva e cail e ele tentou denovo não conseguil. entam ele desistil e foi 
desendo e falando: a estam muito verdes. Entam ele encontrol uma pedra 
grande, entam com esforso empurou a pedra até o pé de uva trepou na pedra e 
esticou a pata e conseguil, coloco na boca e quase engolil o caicho inteiro. 
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16)  Eu interpreto assim uma rapoza numa fabula a rapoza estava esfomiada que 
tento não conseguil e desistil na outra ela estava com muita fome tentou não 
conseguiu empurro uma pedra e pego a uva. 

17)  Uma raposa muito gulosa e esfomeada e que faz 4 dias que não come como o 
sol estava quente e foi para de baixo do Parreral na sombra e a perdeu de vista. 
Vio grandes uvas e tentou pegalas com um salto e a raposa passou a um palmo 
das uvas, e caio, ai tentou novamente e não conseguio e foi descansando 
encolhendo o corpo então desistio das uvas gordas e redondas e foi dencendo 
com cuidado ai vio uma enolme pedra a sua frente e a enpurrou com esforço 
Maximo trepou-a pergosamente e esticou o pé na pota e consiguio quando foi 
para comer o cacho de uva guspio-as e falou que realmente estava verdes. 

18)  Que a raposa tinha que subir numa arvore e pula onde tem caxo de uva so se a 
uva estiver madura. 

19)  Que a raposa não se agüentava de fome, e viu um caixo de uva, também 
tentou pegar de qualquer jeito e não conseguiu e disse que as uvas estavam 
verdes, depois quando ele estava saindo viu uma pedra enorme, empurrou até 
o caixo de uva conseguiu pegar o caixo e realmente elas estavam verdes. 

20)  A raposa estava com fome de quatro dia e ela vio um cacho de uva e ela foi 
coremdo e pulou de uma autura bem auta e nem (elol) mas uvas e ela falal 
desistiu. 

21)  A raposa queria comer uva pois estava verde pois ficou chatiado serto que 
queria mais não pode mais chigou! 

22)  Disendo sobre as uvas e sobre a raposa que ela esfomeada e gulosa, fome de 
quatro dias e gula de todos os tempos. 

23) Que a raposa voutou tentou novamente e conseguil. 

24)  Eu entendi que: a raposa não agüentava mais de fome. E derrepente ele viu 
um parerau de uvas e foi tentar tirar mas não conseguiu e desistiu. Depois de 
andar ele encontrou uma pedra, e levou a pedra embaixo das uvas e conseguiu 
pegar depois de enfiar quase o caixo inteiro na boca ele gospiu por que era 
muito azeda. 

 



96 

 

APÊNDICE C  

FÁBULA “O LOBO E O CORDEIRO” (VERSÃO DE LA FONTAINE E DE MILLÔR 

FERNANDES) E RESPECTIVAS ATIVIDADES 

 

 

O LOBO E O CORDEIRO 

Na água limpa de um regato, 
matava a sede um cordeiro, 
quando, saindo do mato, 
veio um lobo carniceiro. 
Tinha a barriga vazia, 
não comera o dia inteiro. 
- Como tu ousas sujar 
a água que estou bebendo? 
- rosnou o Lobo a antegozar 
o almoço. - Fica sabendo 
que caro vais me pagar! 
- Senhor - falou o Cordeiro -  
encareço à Vossa Alteza 
que me desculpeis, mas acho 
que vos enganais: bebendo, 
quase dez braças abaixo 
de vós, nesta correnteza, 
não posso sujar-vos a água. 
- Não importa. Guardo mágoa 
de ti, que ano passado, 
me destrataste, fingido! 
- Mas eu nem tinha nascido. 
- Pois então foi teu irmão. 
- Não tenho irmão, Excelência. 
- Chega de argumentação. 
Estou perdendo a paciência! 
- Não vos zangueis, desculpai! 
- Não foi teu irmão? Foi o teu pai 
ou senão foi teu avô. 
Disse o Lobo carniceiro. 
E ao Cordeiro devorou. 

La Fontaine. Fábulas, 1992.  

 

O LOBO E O CORDEIRO 

[...] Estava o cordeirinho bebendo água, quando viu refletida no rio a sombra do lobo. 
Estremeceu, ao mesmo tempo que ouvia a voz cavernosa:  
“-Vais pagar com a vida o teu miserável crime".  
-"Que crime?" — perguntou o cordeirinho tentando ganhar tempo, pois já sabia que com 
lobo não adianta argumentar.  
-"O crime de sujar a água que eu bebo".  
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-"Mas como posso sujar a água que bebes se sou lavado diariamente pelas máquinas 
automáticas da fazenda?" -”Eu tenho, pelo menos, direito a três perguntas“ . 
-“Está bem" — cedeu o lobo irritado com a lembrança do código milenar da jungle. 
— “Qual é o animal mais estúpido do mundo?"  
-“O homem casado" — respondeu prontamente o cordeiro.  
-"Muito bem, muito bem!" — disse o lobo, logo refreando, envergonhado, o súbito 
entusiasmo. -"Outra: a zebra é um animal branco de listras pretas ou um animal preto de 
listras brancas?"  
-"Um animal sem cor pintado de preto e branco para não passar por burro" — respondeu o 
cordeirinho.  
–"Perfeito!" — disse o lobo engolindo em seco.  
_ “Agora, por último, diga uma frase de Bernard Shaw”. 
_“Vai haver eleições em 66” - respondeu logo o cordeirinho, mal podendo conter o riso.  
_ “Muito bem, muito certo, você escapou!” - deu-se o lobo por vencido. E já ia se preparando 
para devorar o cordeiro quando apareceu o caçador e o esquartejou. 

Millôr Fernandes  

  

1) Diante das duas versões da fábula “O Lobo e o Cordeiro”, sendo uma de La Fontaine 

e uma de Millôr Fernandes, responda: 

a) O que você entendeu da fábula o Lobo e o Cordeiro de La Fontaine?  

b) E como você interpreta a fábula de Millôr Fernandes?  

 

2) Quais as diferenças e semelhanças entre as versões da fábula em questão? 

Diferenças:  

Semelhanças: 

 

3) Identifiquem nos trechos abaixo as palavras cordeirinho e lobo, tente substituí-las 

por sinônimos e explique o sentido que resultou: 

Fábula de Millôr Fernandes.  

 [...] Estava o cordeirinho bebendo água, quando viu refletida no rio a sombra do lobo. 

Estremeceu, ao mesmo tempo que ouvia a voz cavernosa: "Vais pagar com a vida o teu 

miserável crime". "Que crime?" — perguntou o cordeirinho tentando ganhar tempo, pois já 

sabia que com lobo não adianta argumentar. "O crime de sujar a água que eu bebo". "Mas 

como posso sujar a água que bebes se sou lavado diariamente pelas máquinas automáticas 

da fazenda?"   

 

4) Na fábula de La Fontaine, o cordeiro trata o lobo como Senhor, Vossa Alteza e 

Excelência. O que esse tratamento quer dizer? 

 

5) Quais palavras você achou fundamental para a compreensão do texto. 
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APÊNDICE D 

TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS REFERENTES ÀS ATIVDADES 

DA FÁBULA “O LOBO E O CORDEIRO” 

 

RESPOSTA DA PERGUNTA NÚMERO 01 

Letra (a) – La Fontaine 

1) Eu entendi que tem um lobo mauvado e esse lobo faiz de tudo pra come 
o animauzinho do bem, com umas descupa esfarapada o monstru come 
o corderinho. 

2) Que o cordeiro é o fraco e o lobo é o forte, e o cordeiro não tem como 
matar o lobo. 

3) Que o lobo vence o cordeiro e a fabula é mais antiga do que Millôr 
Fernandes. 

4) Eu entendi que o lobo e sempre o maor. 

5) Que a linguagem é mais xique e que ele já inicia como o lobo carniceiro o 
quer dizer que ele é o mau e já mostra que ele ira vencer o cordeiro, o 
cordeiro trata o lobo como um rei, o que quer dizer que o lobo é superior 
a ele. 

6) que o lobo tratava o corderinho como se fose um lixo e que o lobo é um 
carniseiro e (ida) cabariga vazia o lobo é um prigisozo por que não vai 
carsa carnisa seu lobo senvergoia. 

7) Que o lobo estava dias sem comer ai veio um carneiro e a devorou. 

8) Eu entendi que avia um lobo carniceiro e um cordeirinho que estava 
tomando água num rio até o lobo chegar. Só que o lobo estava com 
muita fome e queria comer o cordeiro só que o cordeiro foi conversando 
com o lobo mais não adiantou, o Lobão engoliu o cordeirinho. 

9) Que o lobo suja a água que o carneiro esta bebendo. E no final o lobo 
ainda come o pobre carneirinho. 

10)  O lobo é superior ao cordeiro deis do inicio da historia e no final a sua 
superiosidade vence. 

11) Que o lobo é o mais inteligente que o cordeiro. O lobo conseguiu comer 
o cordeiro porque ele inventou a desculpa de que o cordeiro estava 
sujando sua água. 

12) Que a vida do lobo e do cordeiro é bem mais diferemte o cordeiro 
devorou o lobo que sujava sua água que bebia e discutindo 
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13) Que a educação dos bichos são tudo mau educação. O lobo representa 
algums aluno que não respeita o lugar do outro. Esta fabula da educação 
para quem le. 

14) Eu entendi que – o cordeiro estava bebendo água e derrepente chega o 
lobo e fala Como tu ousa suja a água que eu bebe... ex de decodificação 

15) o cordeiro estava bebendo água e o lobo queria o atacar. 

16) o texto é mais organizado, tem mais pensamento mais atitude e respeito 
com os outros. 

17) Eu entendi que o lobo se acha só por que ele é o maior. Ele comeu o 
pobrisio do carnerinho sem ele ter culpa de nada. 

18) Que um cordeiro tava tomano água quando apareceu um lobo fidido, o 
animal tava com a bariga vazia e quiria come o corderinho de todo jeito e 
arrumou um monti de desculpa até que devorou o coitadinho. 

19) Eu entendi que o lobo estava com muita fome e vio um alimento fácil e 
chego e comeu o cordeiro e enxeu a barriga. 

 

 

RESPOSTA DA PERGUNTA NÚMERO 01 

Letra (b) – Millôr Fernandes 

1) “Nessa fabula tem um animal muito burro contra um corderinho muito 

isperto, ele vai converçando até que o pastor de ovelha chega e mata o 

lobo. Tem vez que a pessoa que se acha canta vitória antes da hora e no 

fim acaba perdeno. 

2) Que os tempos mudaram o cordeiro é o esperto e o lo pode até ser forte 

mais é um bobão. 

3) É que o lobo chega ganhando e se achado e fala coisas para o cordeiro e 

o lobo fala fala e o cordeiro com essa conversa ele levou o lobo até o 

caçador e o matou. 

4) Eu entendi que o lobo que sempre foi um animal valentão perdeu pra um 

corderinho porque ele era muito integinte. 

5) Que ele usa as palavras mais como hoje, brinca com a realidade de hoje, 
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e o lobo não é superior que o cordeiro e que no começo usa um cordeiro, 

mas quando ele venceu o lobo já virou o cordeiro. 

6) Com a fala da profesora e pelo lobo e pelo o cordeirinho o lobo e o 

corderinho (____) teu irmão? disse o lobo. 

7) Que o carneirinho estava bebendo água aí veio a sombra do lobo, um 

bichu orrivel que come carne e que tem os dente enorme, ele queria 

come o cordeirinho, mais o carneirinho estava tentando ganhar tempo até 

o casador chegar o caçador matou o lobo. 

8) “Avia um cordeiro bebendo água até ver a sombra de um inimigo faminto 

que queria comer o cordeiro mais o cordeiro foi ganhando tempo e um 

caçador chegou e matou o Lobo. Na vida a espertesa vale mais”. 

9) Que o cordeiro bebe água e diz: - que crime sujar água! O lobo diz 

envergonhado! A zebra é um animal de branco de listras petras ou de 

preto com listras brancas. Ex: decodificação 

10)  nao importa ser forte mas sim inteligente. 

11)  O cordeiro era bem mais inteligente do que o lobo quando o lobo ia 

pegar o cordeiro o caçador chegou. 

12)  NÃO FEZ 

13)  Eu enterpretaria com mais educação e que ensinava auguma goisa para 

entender esta estória. 

14)  Eu entendi que – o lobo achava um crime o cordeiro tomar a água que o 

lobo bebia... 

15)  o cordeiro estava bebendo água veio o lobo, conversaram até dar tempo 

de o caçador chegar e mata o lobo. 

16)  Que o lobo é ma e que ele fala já da vida alheia, fala dos homens de 

hoje. 
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17)  Eu entendi que o lobo veio se axano e se deu mau. O sabidinho enrolo 

ele respondeno suas piadia até chega o cassador. 

18)  “Nessa o lobo vem dano uma de esperto mais o canerinho começo 

comversar, começo responde as tres pergunta do lobo até chega o 

cassador, daí ele matou o brabo cachorro do mato com a ajuda do seus 

cachorro. Eu entendo que um dia é da cassa e outro dia do cassador. 

19)  Eu entendi que o lobo também ia come o cordeirinho mais não deu 

tempo porque chegou o dono dele e mato o lobo. 

 


