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RESUMO O artigo busca verificar quais os gêneros textuais predominam no Livro Didático (LD) Português

Linguagens, Cereja e Magalhães, nos exemplares do 8º e 9º ano e na prova do ENEM aplicada no ano de 2014.

Além disso, será também observada a tipologia de questões presente nos gêneros que predominaram em

ambos os materiais. A partir da análise, conclui-se que as perguntas gramaticais ainda estão muito presentes

no LD analisado diferentemente do ENEM 2014 que prioriza questões de cunho interpretativo. PALAVRAS

CHAVES: ENEM, LIVRO DIDÁTICO, GÊNEROS TEXTUAIS. ABSTRACT The article intents to verify which

textual genres predominate in the Didactical Book (DB) Português Linguagens, by Cereja and Magalhães, in the

editions of the eighth and ninth grade and in the ENEM’s exam applied in 2014. Besides that, it will be also

observed the questions’ typology present in the predominant genres on both materials. Through the analysis, it

is concluded that the grammatical questions still are very present in the DB, different from the ENEM 2014

which prioritizes interpretative questions. KEYS WORDS: ENEM EXAMS, DIDACTIC BOOKS, TEXTUAL

GENRES.

INTRODUÇÃO Durante a vida escolar, o aluno é capacitado para que possa compreender os implícitos de um

texto e adquirir o poder de argumentação através de defesas e explicações de suas ideias. Todos estes

processos são realizados a partir dos gêneros textuais, pois eles são responsáveis por desenvolver no alunado

a leitura, a escrita, a oralidade e ainda permite que seja ampliada a compreensão da realidade. O

aparecimento dos gêneros textuais está ligado às necessidades socioculturais da sociedade, pois é por meio

deles que ela exerce suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais. Essas funções são relativamente
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estáveis em sua estrutura, mas sem fronteiras fixas, ou seja, são adaptáveis e procuram viabilizar as

atividades comunicativas do dia-a-dia. Como observa Koch:

“Os gêneros estão sujeitos a mudanças, decorrentes não só das transformações sociais,

como oriundas de novos procedimentos de organização e acabamento da arquitetura

verbal, como também de modificações do lugar atribuído ao ouvinte”. (p.54, 2002).

Além disso, os gêneros são muito utilizados no ENEM, exame que possibilita o ingresso

no ensino superior e, sabendo da importância dos gêneros e do ENEM, a proposta deste

trabalho é analisar como os gêneros textuais se comportam no Livro Didático (LD) e no

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), especificamente no livro Português

Linguagens, 8º e 9ºano, de Cereja e Magalhães e na prova do ENEM aplicada no ano de

2014. A partir dos estudos do professor Marcuschi acerca dos exercícios de compreensão

publicados no artigo “Compreensão de texto: algumas reflexões”, será também

observada a tipologia de questões presente nos gêneros que predominaram em ambos

os materiais. Pesquisar os gêneros no LD e no ENEM e verificar a sua aplicação é poder

contribuir com a escolha dos exemplares de Língua Portuguesa feita pelos professores e

uma tentativa para melhorar o ensino básico, pois os dois objetos em análise são

importantes para o ensino. Pode-se dizer que os LD sejam eles de língua portuguesa,

química ou geografia ainda são os protagonistas da sala de aula, logo precisam ser

sempre analisados diante de qualquer vertente. Já o ENEM é a prova final que comprova

o que o aluno aprendeu durante toda sua trajetória no ensino básico, é ele que fará com

que os estudantes possam continuar seus estudos e alcançar uma profissão. Além disso,

é com os resultados do ENEM que o Ministério de Educação verifica o nível de

aprendizagem dos estudantes do Brasil. GÊNERO TEXTUAL NO ENEM E NO LD O

gênero textual está relacionado à diversidade de estruturas textuais com características,

marcas e funções específicas. Um poema, uma carta, uma receita, uma charge, cada um

desses textos possui as suas próprias características e funções específicas, ou seja, cada

um exerce um papel diferente e representa um gênero textual. Assim, a escolha de um

determinado gênero se dará a partir das necessidades do sujeito, pois os gêneros

possuem identidades e essas condicionam as escolhas, visando quem escreve, para

quem se escreve, para que se escreve. A cerca disso, Bakhtin diz em “ A Estética da

Criação Verbal” que:

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições,

específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero,

ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático,

composicional e estilístico. (BAKHTIN, 2003, p.284). Ainda para Bakhtin os gêneros são

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/exercicio_de_gramatica_versus_exercicios_de_compreensao_a_presenc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.2-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



ricos e com infinitas variedades, pois a multiplicidade da comunicação humana é

inesgotável. Para o autor, os gêneros do discurso se dividem em primário e secundário.

O primário possui uma elaboração simples e é representado por situações de

comunicação espontânea como as conversas em mesa de bar, bilhetes etc. Já o

secundário é mais complexo e é, principalmente, texto escrito, ou seja, precisa de uma

elaboração maior: resenhas, artigos, romances etc. Os PCN (Parâmetros Curriculares

Nacionais), 1998 estimulam a presença dos gêneros, sejam eles orais ou escritos, no LD

com o objetivo de tornar os alunos proficientes leitores e produtores de textos. Assim, o

aluno conhecendo os gêneros, mesmo que de maneira parcial, não só terá boas práticas

textuais como também ampliará sua compreensão da realidade. Por fim, todo texto está

inserido em um gênero e por tal motivo há infinitos gêneros. Observando o LD e o ENEM

percebeu-se que ambos os materiais os gêneros textuais estão presentes em ambos. No

8º e 9º anos da Coleção Português Linguagens, Cereja e Magalhães, aparecem piadas,

tiras, pinturas, crônicas, carta do leitor, notícias, adivinhas, seminário etc. Já o ENEM,

especificamente a prova de 2014, traz música, cartaz, relato, editorial, propaganda etc.

ENEM O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 a fim de avaliar o

desempenho do aluno ao final do Ensino Médio e, dessa forma, poder contribuir com a

melhoria da educação básica no país. Entretanto, a partir de 2009 este exame passou a

ser utilizado como processo seletivo para o ingresso de estudantes no ensino superior.

Há duas fases no ENEM. A primeira fase, podemos chamar de “Velho ENEM” e

corresponde aos anos de 1998 a 2008. Já a segunda fase ou “Novo ENEM” corresponde

de 2009 até os dias atuais. Entre os dois momentos, o exame passou por profunda

reestruturação, mas não deixou de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao

finalizar o Ensino Médio. À medida que o ENEM foi ganhando força no cenário nacional, o

número de inscritos foi aumentando. A primeira edição, em 1998, contou com 157,2 mil

inscritos. Em 2000, o exame teve sua primeira marca expressiva de inscritos com 1,6

milhões. Em 2014, ano a que se detêm esse estudo, foram inscritos 8,72 milhões. A

partir dos dados citados, nota-se um aumento gradativo e expressivo de inscritos a cada

edição, logo presume-se que as novas oportunidades abertas pelo Governo Federal como

o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e SISUTEC (Sistema de Seleção Unificada de

Educação Profissional e Tecnológica) possam ter atraído os jovens para prestarem o

exame e assim ter maiores chances de ingressar no ensino superior. O SUPORTE QUE

AINDA PREDOMINA NAS ESCOLAS: O LIVRO DIDÁTICO Nas décadas de 50 e 60,

os exemplares de Língua Portuguesa traziam apenas textos literários, mas a partir de

1970 os LD ganharam outro formato e passaram a preocupar-se com a linguagem

enquanto comunicação. Desde então, avançam de acordo com as necessidades
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pedagógicas. Sabendo da importância deste recurso, o governo, em 1997, passa a

avaliar e a recomendar o uso do LD principalmente aqueles destinados à rede pública.

Essa avaliação é realizada através do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático).

GÉRARD E ROEGIERS (1998, p.19) definem o LD como “um instrumento impresso,

intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o

fim de melhorar a eficácia”, ou seja, é um norteador que tem por função facilitar a

aprendizagem e apoiar de maneira eficiente as práticas pedagógicas do professor que

por conta da precariedade de outros recursos, como a internet nas instituições, faz com

que o LD seja ainda o protagonista da sala de aula e não funcione apenas como um

auxílio tanto para o professor como para o aluno, mas sim como algo mais que essencial

para ambas. Por isso é fundamental que se façam pesquisas sobre esse suporte a fim de

orientar professores na hora da escolha do material. Também é interessante que

professores saibam utilizar os manuais, adequando, se necessário, os conceitos à

realidade de vida dos alunos. Dessa forma, pode-se dizer que haverá êxito no processo

de ensino/aprendizagem. ESTRUTURA DO LIVRO DIDÁTICO EM ANÁLISE O

exemplar do LD analisado é dividido em quatro unidades e cada uma possui quatro

capítulos. Cada unidade é aberta com textos verbais ou não-verbais e, por meio destes,

são levantados questionamentos ou apenas algumas breves referências para os alunos.

É relevante ressaltar que o tema abordado na abertura da unidade será trabalhado nos

próximos quatro capítulos. Os três capítulos iniciais de cada unidade são organizados por

cinco tópicos: Estudo do texto, Produção de texto, Para escrever com ...adequação/

coerência/coesão/expressividade, A língua em foco e De olho na escrita. De maneira

geral, o tópico Para escrever com ...não está presente em todas as unidades, pois nem

todos os gêneros devem ser ensinados para que o aluno aprenda a escrevê-lo. O tópico

Estudo do texto traz atividades que trabalham com a leitura do texto que abre o

capítulo. Este tópico ainda é subdividido em seis subtópicos que aparecem nos capítulos

de maneira arbitrária: Compreensão e Interpretação, A linguagem do texto, Leitura

expressiva do texto, Cruzando linguagens, Trocando ideias, Ler é prazer. Em Produção

de texto propõe-se à classe produzir um gênero textual, tendo em vista o tema da

unidade. Para escrever com adequação/coerência/coesão/ expressividade trata de

assuntos relacionados à textualidade e discurso, como recursos gráficos, coesão e

coerência, conectividade etc. Já A língua em foco mostra as relações gramaticais sejam

elas normativas, de uso ou reflexiva. Esta parte ainda apresenta os tópicos Construção

do texto e Semântica e discurso. Por fim, o tópico de Olho na escrita fecha os três

primeiros capítulos da unidade e tem por função trabalhar com a ortografia, acentuação,

isto é, trabalha com problemas notacionais da língua. O último capítulo é destinado ao
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lúdico com Divirta-se. METODOLOGIA Tendo em vista os estudos de Bakhtin (2003)

sobre os gêneros do discurso, estudos a cerca do LD, ENEM e reflexões sobre

compreensão de texto segundo Marcuschi, tem-se por meta responder às seguintes

indagações: como os gêneros estão aplicados no livro didático Português Linguagens e

na prova Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, prova 2014?

Os gêneros no LD são mecanismos que facilitam a aprendizagem do aluno para que ele

consequentemente possa ser avaliado no ENEM?

O projeto foi dividido em duas partes. No primeiro momento foi feita uma retomada aos

estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos, foram estudadas as questões de

compreensão de texto abordados por Marcuschi, e foi verificada a estrutura do LD. Já o

segundo momento correspondeu à análise do LD, do 8º e 9º ano da coleção Português

Linguagens, dos autores Cereja e Magalhães. Primeiramente, fez-se a contagem de

todos gêneros que apareceram no LD e em seguida na prova do ENEM 2014. Depois de

feita a contagem, foram verificados os gêneros que mais apareceram e apenas neles se

observou a tipologia de questões. GRAMÁTICA OU INTERPRETAÇÃO : O QUE

PREDOMINA NO LD E NO ENEM?

Marcuschi, sabendo da importância do LD enquanto instrumento facilitador do

ensino/aprendizagem do professor/aluno, e que os livros “continuam enfadonhos pela

monotonia e mesmice, sendo todos muito parecidos”,(Marcuschi, 2001,p.48) buscou

desenvolver análises acerca da aplicação de exercícios de compreensão textual em

alguns LD. Esta análise foi publicada no artigo intitulado “Compreensão de texto:

algumas análises”. Marcuschi chegou à conclusão que os manuais cobram muitas

questões de pura codificação, sem contexto, genéricas ou apenas de identificação.

Observemos como classificou as questões (2001, p. 52-53): A cor do cavalo branco de

Napoleão: perguntas em que as respostas são encontradas na própria formulação. Ex:

“Qual a cor do cavalo branco de Napoleão?

” Cópias: perguntas que solicitam atividades de transcrição mecânica: copie, retire, etc.:

“ Copie a fala do trabalhador” Objetivas: perguntas sobre conteúdos objetivamente

inscritos no texto, atividade de decodificação, pois a resposta está centrada no texto ( o

que, quem, quando, como, etc.) “ Quem comprou a meia azul?

” Inferenciais: Perguntas mais complexas, exigindo não somente conhecimentos

textuais, mas também pessoais, contextuais, enciclopédicos, regras inferenciais e análise

crítica. “Há uma contradição quanto ao uso da carne de baleia no Japão. Como isso

aparece no texto?

” Globais: perguntas que consideram o texto como um todo e aspectos extratextuais,

envolvendo processos inferenciais complexos. “Que outro título você daria?
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” Subjetivas: perguntas superficiais sobre o texto, cujas respostas ficam por conta do

aluno e não há como testá-la em sua avaliação. “Qual a sua opinião?

” Vale-tudo: perguntas que indagam sobre questões que admitem qualquer resposta,

não havendo possibilidade de erro. “De que passagem do texto você gostou mais?

” Impossíveis: perguntas que exigem conhecimentos extratextuais e só podem ser

respondidas baseadas em conhecimentos enciclopédicos. “Caxambu fica onde?

“(O texto não falava de Caxambu) Metalinguísticas: perguntas sobre questões formais,

geralmente da estrutura do texto ou do léxico, bem como de partes textuais: “ Qual o

título do texto?

”. No 8º ano foram encontradas de maneira predominante, anúncios, poemas e crônicas.

As tiras também apareceram bastante, mas optamos por verificar a crônica, pois nesse

ano ela foi objeto de estudo de toda uma unidade. O gênero anúncio foi utilizado

dezenove (19) vezes e neles cento e quinze (115) perguntas foram contabilizadas sendo

também incluídos os itens a) b) c). Utilizando da tipologia de questões de Marcuschi,

houve trinta e nove (39) questões inferenciais, vinte e seis (26) objetivas, dez (10)

subjetivas, duas (2) metalinguísticas e trinta e oito (38) gramaticais; logo, presume-se

que setenta e sete (77) questões foram interpretativas. Os poemas se fez presente por

doze vezes com setenta e uma (71) questões sendo quarenta e uma (41) de cunho

gramatical e trinta (30) de compreensão. As trinta de compreensão foram distribuídas

em dezoito (18) objetivas, oito (8) inferenciais e três (3) globais. Por fim, as crônicas

estiveram presentes no manual por nove (9) vezes com cento e cinquenta e três (153)

questões, dessas 153, trinta e seis (36) questões foram objetivas, trinta e duas (32)

inferenciais, dezesseis (16) cópias, cinco (5) subjetivas, quatro (4) globais, e três (3)

vale-tudo, totalizando noventa e seis (96) questões de compreensão e cinquenta e sete

(57) questões direcionadas apenas à gramática. Nota-se que neste ano as questões de

compreensão apareceram em maior quantidade, principalmente nos anúncios e crônicas

sendo duzentas e três (203) de compressão e cento e trinta e seis (136) gramaticais.

Das 203 predominaram questões do tipo objetiva (80) e inferencial (79). Observemos

exemplos dessas tipologias. Na página 87 é trazido o poema “ Perguntas” de Carlos

Queiroz Telles: Espelho/Espelho meu/ dizei-me se há alguém/ mais atrapalhada/mais

confusa/ mais entusiasmada/mais preguiçosa/mais esquisita/mais animada/mais

perdida/mais alegre e mais apaixonada/do que eu?

” em seguida tem-se o enunciado: “1) O poema “Perguntas” estabelece intertextualidade

com um conhecido conto maravilhoso a) Qual é o conto maravilhoso citado no poema e

que personagem desse conto faz uma pergunta semelhante?

b) Qual é a fala original dessa personagem?
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” (CEREJA E MAGALHÃES. Português Linguagens, p 88). Para obter tais respostas é

necessário que os alunos façam uma inferência, ou seja, será necessário que ele já

tenha lido o conto A Branca de Neve e os sete anões e lembre-se da fala da madrasta da

protagonista: “espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu?

”. Dessa forma, o manual faz com que ocorra uma inferência como também uma

intertextualidade com um conto maravilhoso. Segundo DELL’ ISOLLA (2001,p.12),

“inferência é uma atividade cognitiva de gerar informações novas a partir de informações

dadas”. Isto é, as informações novas são adquiridas através de uma informação que já

está na memória do indivíduo. Já as questões objetivas são encontradas no próprio

texto. Na página 45 é trazido um anúncio que promove uma marca de desodorante. “1)

a) Em destaque, vemos uma pirâmide, com vários objetos. Quais são esses objetos?

”. O aluno só precisa visualizar a imagem/anúncio e responder que há um desodorante,

sapato, perfume, pente, batom, delineador, relógio, anel e brinco. No 9º ano, mais uma

vez os gêneros que ano predominaram foram os poemas, anúncios e também as tiras,

esse último gênero não foi analisado no ano anterior porque as crônicas, como já foi

dito, apareceram bastante e foi objeto de estudo de toda uma unidade. As tiras

destacaram-se na série final do ensino fundamental. Elas se apresentaram vinte e sete

(27) vezes com noventa e uma (91) questões. Delas sessenta e oito (68) foram

gramaticais e vinte e três (23) de interpretação sendo dezenove (19) inferenciais, duas

(2) subjetivas e duas (2) objetivas. Os poemas foram incluídos por dezoito (18) vezes

com cento e oito (108) questões. Dessas questões, cinquenta e sete (57) foram

gramaticais e cinquenta e uma (51) de compreensão. Das de compreensão vinte e sete

(27) foram inferenciais, sete (7) objetivas, sete (7) globais, cinco (5) subjetivas, quatro

(4) cópias e duas (2) vale-tudo. Por fim, o gênero anúncio apareceu dezoito (18) vezes

com cento e vinte e cinco (125) perguntas, sessenta e seis (66) de gramática e

cinquenta e nove (59) de compreensão, sendo trinta e seis (36) inferenciais, treze (13)

objetivas, dez (10) subjetivas e uma cópia. Diferentemente do ano anterior as questões

gramaticais superaram as questões de compreensão totalizando 192 questões

gramaticais e 133 de cunho interpretativo. Dessas predominaram de forma alarmante as

questões inferenciais com oitenta e duas ( 82) questões e as objetivas com vinte e duas

(22) questões. Em suma, no manual do 8º ano foram encontradas trezentas e trinta e

nove (339) questões dos três gêneros citados. Dessas trezentas e trinta e nove (339),

duzentas e três (203) foram de compreensão. De acordo com a tipologia de Marcuschi

predominaram objetivas (80), inferenciais (79), cópias (16). Já no 9º ano foram

encontradas trezentas e vinte e quatro (324) questões dos gêneros analisados. Dessas,

cento e noventa e uma (191) questões foram destinadas a gramática, por conseguinte,
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133 referiram-se à compreensão/interpretação com predomínio das inferenciais (82),

objetivas (22), subjetivas (10) globais. É interessante apontar que não há nos manuais

questões do tipo cavalo branco e impossíveis e poucas vale-tudo, globais e cópias. Já

observando a prova do ENEM 2014, é notório que a prova preconiza questões de

interpretação e pouquíssimas questões de gramática apareceram diante da diversidade

de gêneros textuais presentes na prova. Os gêneros que predominaram foram os trechos

de artigos (11), geralmente extraídos de revistas, as crônicas (7) e os poemas (5). As

crônicas e os poemas aparecem tanto no LD analisado quanto no ENEM 2014. No ENEM

há mais questões de interpretação textual propriamente dita e questões inferenciais,

pois trata-se de um exame que faz com que o examinado rememore assuntos estudados

durante toda sua vida escolar. Observe uma questão retirada da prova amarela 2014; a

questão 104 traz o texto que tem por título “Uso de suplementos alimentares por

adolescentes” : Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser

benéfica para um pequeno grupo de pessoas aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta

não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física

ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia

entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias (mais comum em

adolescentes) e sexo (maior prevalência em homens). Poucos estudos se referem à

frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as

doses recomendadas sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso

de suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a

indústria de suplementos alimentares investiu globalmente US$ 46 bilhões em

propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos.

Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para

atingir tal objetivo. (ALVES, C.; LIMA, R. J. Pediatr. v.85, n.4, 2009 (fragmento). E as

seguintes proposições:” Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso

de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos A) é

indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente. B) é

estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. C) é

indicada para atividades físicas como a musculação com fins de promoção de saúde. D)

direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades

físicas. E) melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem

pratica atividades físicas”. Na questão 104, o examinado faz a leitura e interpretará que

o texto busca informar que a ingestão de suplemento é estimulada pela indústria voltada

para adolescentes que buscam o corpo ideal. Já a questão 117 traz o texto intitulado “ O

negócio” de Trevisan:” Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas
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que se abastecem de pão e banana:— Como é o negócio?

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa:—

Deus me livre, não! Hoje não...Abílio interpelou a velha: — Como é o negócio?

Ela concordou e que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha

foi assim. Ele se chegou:— Como é o negócio?

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca.

Sinal combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal,

cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia capa de viagem, estendida na grama

orvalhada. O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No

crepúsculo, pum-pum, duas pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não

era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu:— Como é o

negócio?

Diante da recusa, ele ameaçou:— Então você quer o velho e não quer o moço?

Olhe que eu conto!” e indagava: “ Quanto à abordagem do tema e aos recursos

expressivos, essa crônica tem um caráter: A) filosófico, pois reflete sobre as mazelas

sofridas pelos vizinhos B) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da

vizinhança. C) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. D)

crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. E) didático, pois expõe

uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos”. Nessa questão é necessário que o

aluno faça uma inferência sobre figuras de linguagem sinalize que há ironia para que

tenha êxito na questão. CONCLUSÃO A partir da análise, pode-se salientar dois pontos

importantes. O primeiro deles é que as questões inferenciais poderiam aparecer nos

manuais, principalmente, na série final do ensino fundamental, em maior quantidade,

pois, segundo Marcuschi, estas são “perguntas mais complexas, exigindo não somente

conhecimentos textuais, mas também pessoais, contextuais e análises críticas”. Além

disso, estão mais de acordo com as características preconizadas pelo ENEM. Os alunos

que respondem e dominam essa tipologia de questões podem ter um melhor

desempenho no exame e consequentemente ingressar no ensino superior. O segundo

ponto a ser ressaltado é que há um certo equilíbrio entre as questões gramaticais e de

compreensão nos exemplares, pois foram contabilizadas trezentas e vinte sete (327) de

gramática e trezentas e trinta e seis (336) de compreensão. Já no ENEM na parte

destinada à Linguagem, que é composta por sessenta e cinco (65) questões de múltipla

escolha, não há, especificamente no ano de 2014, ao menos cinco (5) questões

gramaticais. Não é nosso objetivo menosprezar o uso da gramática em sala de aula, mas

sim mostrar a comparação entre o modelo do LD e o do ENEM. Tendo em vista que os

alunos precisam ter um bom desempenho para que possam continuar seus estudos, é
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necessário que o professor busque desenvolver o poder da leitura através do recurso

que lhe é oferecido, o LD.
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