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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve o objetivo de pesquisar os gêneros textuais presentes no Livro Didático das 

Telessalas do Ensino Médio do Estado de Pernambuco, com interesse em analisar 

especificamente a sintonia entre as temáticas (cenatextos), os gêneros e as atividades 

propostas no LD. Para este fim, baseamo-nos principalmente em Bronckart (2003), Dolz e 

Sheneuwly (2004) e Soares (2004). Analisamos, qualitativa e quantitativamente, os três 

volumes do referido Livro Didático e 160 (cento e sessenta) questionários para verificar 

também qual a avaliação dos professores concernente ao LD pesquisado. Observamos que o 

livro didático sob análise tenta referendar as teorias sociocomunicativas do gênero e a noção 

de letramento, pois oferece aos alunos a possibilidade de entrar em contato com a 

heterogeneidade textual e não se pauta unicamente em alguns gêneros considerados 

“escolares”, os quais tornam o ensino homogêneo, desconsiderando as diferenças, 

preferências e particularidades de cada aluno. Quanto à exploração dos gêneros nas atividades 

de leitura e produção textual, verificamos que se explora bem a questão da diversidade de 

gêneros. Além disso, há uma ênfase nos textos literários e de circulação nas práticas 

comunicativas diárias. Em relação à conexão estabelecida entre as temáticas, os gêneros e as 

atividades inseridas no LD, podemos dizer que essa interligação acontece na sua maioria de 

forma bem harmoniosa. Os percentuais do questionário indicam que os professores, na sua 

grande maioria, fazem uma avaliação bem positiva do LD. 

 

 

Palavras - Chave: Livro didático, gêneros, letramento, telessala, professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is addressed to a search about textual genres from a L.D textbook. From a   

virtualroom in a state School of Pernambuco with interest to analyse specifically the balance 

between the thematic (cenatextos), the genres and the activities proposed in the LD and within 

this purpose, it was based mainly on Bronckart (2003), Dolz and Sheneuwly (2004), Soares 

(2004). Two points are examining, qualitatively and quantitatively, from the three volumes 

reached it was developed the said textbook and 160 (one hundred and sixty) questionnaires in 

order to check also whether the teachers enjoyed the searched LD or not. This L.D confirms 

the theories sociocomunications from genres and the notion of literacy, it also offers students 

the possibility to be in contact with the heterogeneity and not only with some genres 

considered to be scholar ones, which make education homogeneous, preferences and 

particularities of each student. Exploring genres in the activities of reading and production, it 

explores the issue of diversity genres. In addition, there is an emphasis on literary texts and 

connecting the practice of communicative approach daily. In relation to the connection 

established between the thematic and activities included in the LD, the final result reached 

the interconnection shows that it is mostly quite harmonious. The percentage of the 

questionnaire indicates that most of teachers, received it assess and positively. 

 

Keywords: textbook, genres, literacy, virtualroom, teacher 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre letramento, ainda recentes no Brasil, têm trazido à tona 

questões de ensino e de aprendizagem de língua vistas não de uma perspectiva interna, 

isolada do social, mas no âmbito em que o social, o cultural e a história se apresentam 

imbricados. Neste sentido, este trabalho pesquisou os gêneros textuais presentes no 

Livro Didático (LD) das Telessalas do Ensino Médio das escolas estaduais do estado de 

Pernambuco, e teve como interesse analisar qual a relação entre as temáticas abordadas 

nas cenatextos do LD e a presença dos gêneros inseridos a partir delas. Para tanto, o 

objetivo principal foi identificar se o livro adotado de língua portuguesa seguia as 

orientações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), previstas para os 

alunos do ensino médio, ou seja, se abordava diferentes gêneros textuais visando ao 

desenvolvimento das práticas de letramento, em concordância com uma perspectiva 

sociointeracionista da linguagem.  

Nesse documento é privilegiada a dimensão interacional e discursiva da língua, 

definindo o domínio dessa língua como uma das condições para a plena participação do 

indivíduo em seu meio social. Além disso, estabelece que os conteúdos de língua 

portuguesa devem se articular em torno de dois grandes eixos: o do uso da língua oral e 

escrita e o da reflexão acerca desses usos  (PCN 1999, p. 19). Nenhuma atenção é 

concedida aos conteúdos gramaticais, na forma e na sequência tradicional das classes de 

palavras, tais como apareciam nos manuais e programas de ensino mais tradicionais.  
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O interesse por este tema surgiu a partir do contato com diversos professores de 

Língua Portuguesa nos encontros de formação continuada promovidos pela Secretaria 

de Educação do Estado de Pernambuco para estudo e análise desses livros. A nossa 

atuação na coordenação regional, que acompanha o trabalho dos professores que 

utilizam esse material didático em seis municípios, permitiu-nos um contato bem 

aproximado com o contexto investigado e com os indivíduos envolvidos no processo. 

Nas discussões, o problema central apresentado pelos professores é o de que, apesar de 

o livro analisado conter uma variedade de gêneros textuais, nem todos estão adequados 

ao grupo de alunos focalizados, no sentido de ajudar a desenvolver satisfatoriamente as 

competências de leitura e de escrita.  

Ou seja, os textos inseridos nos livros não correspondem à situação de 

aprendizagem ideal recomendada para os alunos (todos fazem parte do programa de 

aceleração escolar no ensino médio para correção de fluxo idade-série), uma vez que, 

segundo os professores, os textos contidos em todos os volumes são muito parecidos, 

tratam dos mesmos assuntos, tornando as aulas cansativas e repetitivas. Dessa forma, 

torna-se indispensável analisar a validade dos gêneros inseridos no LD como ferramenta 

mediadora da ampliação dos conhecimentos lingüísticos dos alunos e de ampliação das 

práticas de letramento.  

Evidentemente, embora não se possa generalizar, já está instituída no meio 

educacional uma prática discursiva, segundo a qual, a escola não tem sido bem sucedida 

no sentido de estimular a formação de leitores, nem na tarefa de  tornar os alunos 

proficientes na leitura e compreensão de manuais, relatórios, códigos, instruções, 

poemas, crônicas, resumos, gráficos, tabelas, e muitos outros materiais escritos. Assim 

como não os tem capacitado a produzir por escrito alguns desses  textos, quando eles se 

tornam necessários em seus usos sociais de linguagem. 

 É evidente, também, que causas externas à escola interferem, de forma decisiva, 

na determinação desse discurso, mas não podemos perder de vista que também há 

fatores internos que condicionam a qualidade e a relevância dos resultados alcançados. 

Ou seja, podemos considerar que um dos fatores internos da escola, que interfere 

diretamente no ensino, sem dúvida, é o livro didático, e, a nosso ver, se ele não abordar 

diferentes gêneros textuais, como orientam os PCN, não permite a formação de leitores 

e escritores dos vários gêneros que circulam na sociedade.  
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Não queremos aqui dizer que o professor está condicionado a trabalhar 

diferentes gêneros somente a partir do livro didático, porém, de acordo com as 

orientações específicas para os professores que trabalham nas telessalas do ensino 

médio, o livro didático é uma ferramenta que deve ser utilizada diariamente, assim 

como a apresentação do conteúdo na TV, através da teleaula. Portanto, o professor que 

não se orienta por esses dois instrumentos não está cumprindo a metodologia pensada 

exclusivamente para esses alunos.  

O nosso corpus de análise é o livro didático de língua portuguesa do telecurso 

2000 para o ensino médio, atualizado em 2007. Seu procedimento metodológico se dá a 

partir de temáticas que abordam cenas do cotidiano. Nossa análise consistirá em 

observar a pertinência dos gêneros inseridos a partir dessas temáticas e quais atividades 

são exploradas com esses gêneros.  

Assim, a grande contribuição deste trabalho está em procurar responder às 

seguintes questões: Os gêneros encontrados justificam sua presença nas temáticas? 

Favorecem a ampliação das práticas de letramento do alunado? Como se dá o trabalho 

de abordagem dos gêneros e se a abordagem prevê os aspectos sócio-comunicativos do 

gênero? Como esses gêneros são explorados nas atividades de leitura e de produção de 

textos? Sua escolha mostra preocupação com a elevação do nível de letramento dos 

alunos? As orientações dos PCN influenciam na abordagem dos gêneros desses livros 

didáticos? Trabalhadas essas questões e coletados os gêneros existentes no LD,  

refletimos sobre a validade dos textos inseridos no LD como ferramenta mediadora da 

ampliação dos conhecimentos lingüísticos dos atores envolvidos.  

Essa reflexão é bastante relevante, já que, somente o fato de introduzir os 

gêneros no livro didático não nos garante efetivamente a aprendizagem da leitura e da 

escrita, é necessário selecionar que gêneros são pertinentes para cada grupo de alunos. 

Desta forma, foi importante neste trabalho desenvolver uma reflexão sobre até que 

ponto os textos selecionados para estes livros são significativos para essa demanda de 

alunos.  

Partimos da hipótese de que, apesar de o Livro Didático analisado apresentar 

vários gêneros, nem todos estão adequados ao grupo de alunos focalizados, no sentido 

de ajudar a desenvolver satisfatoriamente as competências de leitura e de escrita. Trata-

se, portanto, de quais gêneros são mais estudados nesta modalidade de ensino, 

especialmente com esses alunos que em sua caminhada escolar foram tão penalizados e, 

por causa disso, apresentam tantos problemas relacionados à leitura e à escrita.  
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Tivemos como objetivo geral, identificar se o LD analisado atendia aos critérios 

básicos para o desenvolvimento de habilidades de leitura, de atitudes e valores em 

relação ao convívio com a língua escrita; como específicos, verificar a articulação entre 

as temáticas, os gêneros e as atividades propostas, observar a influência das orientações 

dos PCN na abordagem dos gêneros apresentados nos livros, e analisar como os 

professores que utilizam o LD o avaliam. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 

documental de caráter qualitativo interpretativo. O eixo teórico se dará em cima das 

concepções de gênero, letramento e abordagem socionteracionista da linguagem, que 

tem como princípio geral a perspectiva de que uma língua só se atualiza a serviço da 

comunicação, em situações de atuação social e através de práticas discursivas, 

materializadas em textos orais e escritos.  

O primeiro capítulo do presente trabalho trata do referencial teórico e inicia com 

um panorama das concepções de linguagem que influenciaram mais nitidamente os 

processos tradicionais de ensino, que por muito tempo pairou e ainda paira em nossas 

escolas, nos dias atuais. Mostra através dos estudos de Suassuna que falta aos materiais, 

planos e processos de ensino de língua portuguesa, em geral, uma concepção mais 

globalizante de linguagem, que leve em conta seu caráter coletivo e cotidiano, seus 

elementos ideológicos, suas contradições, seus sujeitos produtores. 

Em seguida, tratamos também de um assunto bem debatido pelos professores na 

atualidade que são os PCN e qual o papel dos gêneros nesse documento, já que ele 

aponta que as aulas de língua portuguesa devem acontecer de forma que, 

progressivamente, cada aluno se torne “capaz de interpretar diferentes textos que 

circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes 

nas mais variadas situações” (1999 p. 19).  

Esse novo enfoque sobre as aulas de língua portuguesa, que incluem as 

atividades de leitura e de escrita, nos fez refletir também, neste capítulo, sobre o 

conceito de letramento. O interesse nessa questão levou-nos a refletir sobre quais seriam 

as práticas de ensino/aprendizagem que possibilitariam que ao aluno fossem dadas 

oportunidades de, mais do que conhecer o código, introduzir a palavra escrita em sua 

vida, em diferentes situações de interação. Devemos, no entanto, levar em consideração 

que o trabalho que se espera do professor da escola pública, muitas vezes, ou na maioria 

delas, esbarra no instrumento de letramento mais utilizado na escola brasileira: o livro 

didático. Neste sentido, compreendemos que cabe ao professor, trazer para a sala de 

aula, as práticas sociais de uso da leitura e escrita, para que essas se constituam o 
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contexto das atividades efetuadas na sala de aula, ou seja, das situações didáticas cuja 

finalidade é a reflexão sobre a escrita.  

Em concordância com essa orientação, tratamos também da noção de gêneros na 

perspectiva do ISD e sua relação, trazendo uma reflexão sobre o gênero como 

instrumento mediador entre o ser humano e o seu agir com a linguagem, enfocando que 

é a partir da interação com os gêneros que esse agir se torna mais eficaz.   

No segundo capítulo, mostramos um breve panorama histórico do livro didático 

no Brasil. As diretrizes pedagógicas pensadas para o programa de correção de fluxo 

idade-série a que o LD pesquisado se destina, sua metodologia de trabalho e a prática do 

professor. Ainda no segundo capítulo abordamos uma problemática que surgiu no 

decorrer da pesquisa. Observamos que seria pertinente verificar como os professores 

que utilizam o LD analisado percebem a perspectiva adotada nele. Para tanto, aplicamos 

um questionário a 160 (cento e sessenta) professores de seis municípios da região 

metropolitana norte de Pernambuco: Araçoiaba, Itapissuma, Igarassu, Abreu e Lima, 

Paulista e Olinda. 

O terceiro capítulo constitui o nosso corpus de análise e traz o detalhamento dos 

volumes 1, 2 e 3 do LD em questão, retratando as temáticas encontradas em cada 

cenatexto, os gêneros inseridos a partir de cada uma delas e as atividades propostas. 

Tudo isto para ver se há uma ligação entre esses três elementos.  Nosso olhar se ocupou, 

especificamente, da verificação da sintonia entre as temáticas, os gêneros e as atividades 

propostas no LD. Para nós, esse confronto permitiu uma melhor compreensão da 

proposta do LD em questão, uma vez que acreditamos que a perspectiva de trabalho 

com gêneros diversificados leva os estudantes a participar de forma eficiente de 

atividades da vida social que envolvem o ler e o escrever.  
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CAPITULO I   

Atividades de linguagem, práticas de letramento e o ensino de língua portuguesa 

na escola. 

 

 

1.1 - Concepções de linguagem 

 

 

Nos últimos anos, o ensino de língua portuguesa tem sido objeto de inúmeras 

investigações. Muitos desses estudos versam sobre pressupostos teóricos tais como: 

concepções de linguagem e gramática, teoria da comunicação, variação lingüística, 

entre outros. No tocante à leitura e produção de textos, a produção científica é vasta, 

constituindo-se em temas de programas de formação de professores, e em objeto de 

metodologias propostas e materiais didáticos.  

O desenvolvimento desses estudos lingüísticos foi implementado e se constituiu 

a reboque de diferentes concepções de linguagem, de acordo com o que cada modelo 

teórico propunha. Essas concepções, situadas em momentos históricos específicos, 

caracterizam-se por refletir visões bastante diferenciadas da ciência e do fenômeno 

lingüístico. Assim é que tivemos modelos behavioristas (Bloomfield), estruturalistas 

(Saussure), cognitivistas (Chomsky), comunicacionais (Jakobson) e muitos outros.  

Segundo Suassuna (2006), algumas dessas diferentes concepções de linguagem 

influenciaram mais nitidamente os processos de ensino, sobretudo a filosófica – do tipo 

“substantivo é a palavra que dá nome aos seres”, bem como noções típicas de teoria da 

informação, tais como: “signo”, “emissor”, “código”, “ruído” etc. A autora afirma que 

falta aos materiais, planos e processos de ensino de língua portuguesa, em geral, uma 

concepção mais globalizante de linguagem, que leve em conta seu caráter coletivo e 

cotidiano, seus elementos ideológicos, suas contradições, seus sujeitos produtores, e 

acrescenta: “falta uma concepção de linguagem que norteie, de modo coerente, os 

procedimentos metodológicos traçados” ( p. 38). 

 Sendo assim, a autora propõe que se adote uma visão ampliada da linguagem: 

não mais o “código”, para cujo domínio tenhamos que saber regras fixas, não mais o 

“veículo” do pensamento verbal ordenado, não mais um “sistema acabado, que paira 

sobre nossas cabeças, e sim a linguagem como “prática simbólica sócio-histórica, forma 

de ação entre os sujeitos, condição mesma da constituição desses sujeitos” 
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(SUASSUNA, 2006, p.39). Assim, tomar a linguagem como algo mais que um simples 

código e reconhecer que a informação é apenas uma de suas múltiplas funções sociais, 

significa, portanto, vê-la como um processo, carregado de combinações, assim como 

complexa e carregada de contradições é a estrutura social da qual fazemos parte.  

Neste sentido, para que a linguagem seja vista como interação a autora mostra 

duas de suas inúmeras marcas: “O fato de que ela não existe fora do coletivo; o fato de 

que a produção da linguagem, ao mesmo tempo, constitui o sujeito e lhe permite agir 

sobre o outro e sobre o mundo, criando com ambos, laços e compromissos”. (ibidem, 

p.39). Assim, construir um discurso é dizer algo a alguém numa certa situação e isso 

termina por definir o próprio modo de dizer, ou seja, quando o sujeito diz algo a outro 

num contexto histórico determinado, o faz de um certo jeito, porque tem certas 

intenções; esse dizer, ao mesmo tempo em que constitui o sujeito que disse, constitui o 

seu interlocutor; constitui, ainda, a significação, por ser resultado da visão de mundo do 

locutor, tudo isso numa cadeia ininterrupta de produção de sentido. Sobre esse aspecto, 

Geraldi (1997, p. 44) defende que: “Estudar a língua é, então, tentar detectar os 

compromissos que se criam através da fala e as condições que devem ser preenchidas 

por um falante para falar da forma que fala em determinada situação concreta de 

interação.”  

No que concerne ao ensino de língua na escola, essa nova concepção de 

linguagem implica uma mudança no objeto da ação pedagógica. Suassuna mostra que a 

principal razão para o trabalho com a linguagem na escola deveria ser a busca de novas 

possibilidades de expressão e compreensão do sentido, partindo-se dos usos que cada 

falante faz de sua própria língua, bem como do conhecimento que já acumulou sobre 

ela, ou seja, os conhecimentos prévios. Para a autora, uma outra mudança se daria na 

seleção dos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de português (2006, p. 41). 

Ainda segundo Suassuna (op. cit., p. 45), é pela compreensão do processo de 

interação lingüística e seus elementos que se define e se aprende o conteúdo gramatical. 

Trata-se, portanto, de tomar “a produção da linguagem como objeto de reflexão”. Para 

tanto, são necessários conceitos específicos, alguns dos quais constituem a chamada 

nomenclatura gramatical. Para ela, o problema não reside em dar nomes aos fenômenos 

estudados, mas, rigorosamente, em tomar a decisão de estudar o fenômeno se isso se 

mostra relevante na interação pedagógica. Isso porque a escola está acostumada a 

ensinar a memorizar regras e conceitos, e não mostra como compreender por que essas 
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regras e esses conceitos são partes do conhecimento construído e acumulado acerca da 

linguagem. 

 Além disso, numa perspectiva interacional, tanto a gramática normativa 

tradicional com a própria nomenclatura gramatical são insuficientes para a descrição e o 

estudo dos fenômenos lingüísticos.  Discutindo essa questão, Ilari (1986, p.224) faz a 

seguinte reflexão: 

... o mal da gramática tradicional (...) não está na própria gramática, 
mas no fato de que depois que a escola a adotou se esqueceu de que 

ela era apenas uma representação da realidade lingüística entre as 

inúmeras representações possíveis, e passou a confundi-la com a 
própria realidade. 

 

Sendo assim, Suassuna propõe um alargamento do objeto “linguagem”, 

mostrando que não é significativo ensinar/aprender um modelo idealizado de língua, 

mas a língua tal como se apresenta concretamente. Desse modo, qualquer processo 

pedagógico que envolva a língua deverá estar calcado, também, nas teorias sobre a 

“variação lingüística”, incorporando-a inclusive aos materiais de ensino. Nessa 

perspectiva, o estudo das diferenças regionais de linguagem seria uma possibilidade de 

considerar os diferentes modos de falar dos alunos.  

Para Bagno (2007, p. 40), a variação nos modos de falar não se constitui em um 

“erro” de uso do português, porque “não existe erro na língua”, o que existe é variação e 

mudança, e a variação e a mudança não são “acidentes de percurso”. Muito pelo 

contrário, elas são constitutivas da natureza mesma de todas as línguas humanas vivas. 

O autor acrescenta ainda que as línguas não mudam nem para “melhor” nem para 

“pior”, elas não “progridem” nem se “deterioram”: elas simplesmente variam e mudam. 

(grifos do autor).  

A variação lingüista é, assim, um fenômeno constitutivo das línguas humanas e 

ocorre em todos os níveis. Provavelmente esse fenômeno tenderá a existir, 

independentemente de qualquer ação normativa. A sociolingüista, Bortoni-Ricardo 

compartilha da mesma visão de Bagno, quando diz que “erros de português são 

simplesmente diferenças entre variedades da língua” (2004, p. 37). De acordo com a 

autora, essas diferenças entre variedades da língua com freqüência “se apresentam entre 

a variedade usada no domínio do lar, onde predomina uma cultura de oralidade, em 

relações permeadas pelo afeto e informalidade” (p.36).  

No Brasil, as variedades lingüísticas estigmatizadas constituem o repertório da 

maioria da nossa população, que há séculos é negligenciada pelas ações políticas dos 
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sucessivos regimes políticos, especialmente no que diz respeito à educação formal. 

Assim, é possível verificar ainda hoje no país que os dialetos mais valorizados sejam os 

usados nas regiões economicamente mais ricas, com destaque para algumas capitais. A 

gênese da legitimidade dos dialetos passa, assim, pelas causas históricas, econômicas e 

políticas, impulsionando a variação dialetal.  

Fonseca e Fonseca (1977) tratam de modo abrangente a variabilidade da língua e 

suas conseqüências para o ensino. Caracterizam o fenômeno, aludem à sua presença na 

fase de aquisição da linguagem pela criança e, criticando o fato de só se estudar a 

modalidade padrão, propõem a abertura da escola à “pluralidade de discursos” 

existentes no seio da vida social, no sentido de alargar e diversificar a experiência 

lingüística dos alunos. Nessa perspectiva, o estudo das diferenças regionais de 

linguagem nas escolas seria mesmo uma possibilidade de considerar os diferentes 

modos de falar dos nossos alunos.  

Vale ressaltar que a proposta de ensino de Língua Portuguesa nos documentos 

oficiais no Brasil indica que o professor deverá considerar as modalidades oral e escrita 

da língua, e, nelas, as habilidades de compreensão e produção de textos. As noções 

básicas que norteiam esses documentos estão apoiadas na compreensão de que a 

linguagem é uma atividade de atuação social, pela qual os interlocutores atuam, por 

meio de diferentes gêneros textuais, expressando e criando os sentidos que marcam as 

identidades individuais e sociais de uma comunidade. 

De acordo com essa concepção, é esperado que a escola conceda inteira 

relevância ao estudo e à pesquisa de uma língua que seja vista como uma forma de 

interação social, pela qual os interlocutores, realizem a troca verbal, numa condição, 

marcadamente dialogal. É esperado ainda que a língua seja percebida como uma forma 

de atuação social, pela qual as pessoas intervêm, nas mais diversas situações do dia-a-

dia, com o intuito de realizar alguma ação.   

Nesse sentido, falar e escutar, escrever e ler são sempre “atos”, ou atividades, ou 

formas de alguém atuar, agir, fazer algo em algum contexto social, ou seja, a língua é 

uma atuação funcional, isto é, acontece para atender às diferentes intenções dos 

interlocutores, não tendo, assim, pleno sentido, senão em função dessas intenções. 

Dessa forma, somente poderá ser entendida como uma atuação contextualizada e 

historicamente situada; sempre inserida numa situação particular de interação e, 

portanto, nunca inteiramente distante das condições concretas de uma determinada 

pratica social, não podendo, assim, ser avaliada senão em situação. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, espera-se que a língua seja entendida como 

parte de um domínio de linguagem mais amplo, o qual incorpora diferentes sistemas de 

imagens, de sons, de gestos, de movimentos. Nem por isso deixa de ser uma atividade 

socialmente regulada, isto é, submetida a regras, no sentido de que, como outras formas 

de atuação social, também é regulada por normas de produção e de recepção. Esta 

língua se expressa na modalidade oral e na modalidade escrita, respeitadas as 

propriedades e convenções das condições de produção e de circulação de cada uma 

dessas modalidades de uso da língua verbal. 

De acordo com a concepção definida, é esperado ainda que a escola conceda 

relevância ao estudo e à pesquisa de uma língua cuja realização seja vista como flexível. 

Isto é, de uma língua que admite variação, por conta das diferenças geográficas, 

culturais e situacionais dos contextos em que se realiza. Língua flexível, ainda, por 

admitir diferentes modos de interação oral, como por exemplo: a conversa coloquial, o 

contato telefônico, a entrevista, o comentário radiofônico, o debate público ou de 

interação escrita (por exemplo, a escrita convencional, o bate-papo eletrônico, o 

hipertexto), por conta das inovações tecnológicas em vigor. 

Uma língua orientada para reconhecer a legitimidade de todas as suas diferenças 

dialetais e de registro, não atribuindo, portanto, superioridade intrínseca a nenhum 

dialeto ou registro, embora preveja que, por determinação das próprias convenções 

sociais, algumas dessas variações possam ser mais valorizadas que outras. Por isso 

mesmo, não deixa de ser também uma língua orientada para incorporar o domínio ativo, 

crítico e contextualizado do dialeto de prestígio, em função das necessidades culturais 

de adequação às diferentes formas da coerção social, como forma de abrir-se ao 

conhecimento do maior número possível de variação da língua.  

 Neste contexto, considera-se que toda língua somente se atualiza sob forma de 

textos, que se manifestam para além da palavra ou da frase isoladas, de onde se pode 

concluir que, no estudo da língua materna, as atividades de fala, de escuta, de leitura e 

de escrita de textos devam constituir o eixo da prática pedagógica, até porque essas 

atividades constituem também habilidades fundamentais no estudo de qualquer domínio 

do saber. 

 Os textos se concretizam em diferentes gêneros textuais, cada um com suas 

particularidades temáticas, sua intenções específicas, isto é, (para que serve o texto?) e 

seus modelos de organização e de seqüência (mais rígidos ou mais flexíveis). 
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 Atendem a diferentes setores da atividade social e preenchem diferentes funções 

interativas, distribuídos de diferentes formas e circulam em diferentes espaços na 

sociedade. Em decorrência desse conjunto de princípios, nesta pesquisa serão 

considerados os fundamentos do interacionismo sociodiscursivo e da noção de gêneros.   

 

                          

1.2 - O Papel dos Gêneros nos PCN   

 

No Brasil, na década de 1990, foram-nos apresentados, em nível nacional, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (os de Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental, em 1998) – os PCN, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – 

PCNEM, os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCN, os quais, de 

certa forma, elucidaram algumas questões referentes ao trabalho da língua portuguesa, 

principalmente no que concerne ao ensino de e com textos. Mais adiante, em 2001, o 

Ministério da Educação lançou o programa Parâmetros em ação – Ensino Médio, 

destinado a orientar a implementação dos conteúdos e dos princípios apresentados pelos 

PCN. Com esse material, o MEC tinha a pretensão de oferecer apoio para a atuação de 

escolas, grupos de escolas e secretarias de educação na formação continuada dos 

profissionais de educação do ensino médio.  

O objetivo maior desse documento foi o de propiciar aos educadores situações 

em que pudessem vivenciar os Parâmetros, criando vínculos entre os pressupostos neles 

estabelecidos e as necessidades e práticas locais. Foi a partir dos PCN que a reflexão 

sobre a linguagem e o trabalho com textos reais foi desvendada. Com isso, a escola, ao 

invés de trabalhar texto como pretexto para o ensino de gramática ou só voltado para o 

aprendizado da escrita, começou a desenvolver um trabalho com gêneros em uma 

dimensão mais ampla. Segundo o documento, esse trabalho deveria acontecer de forma 

que, progressivamente, cada aluno se tornasse “capaz de interpretar diferentes textos 

que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos 

eficazes nas mais variadas situações” (PCN, 1999, p. 19).  

Pensando na interação como fenômeno complexo que envolve múltiplos fatores 

em múltiplas relações, não há como pensar na estrutura particular de cada gênero, sem 

pensar no extralingüístico, ou seja, nos parâmetros do contexto que envolvem a 

produção e recepção dos enunciados. Segundo Bakhtin/Volochinov (1986, p. 113), “a 

situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, 
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por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação”, ou seja, o 

gênero e suas especificidades.  

A situação dá forma ao enunciado, obrigando-o a dizer isso e não aquilo, a se 

inscrever de uma maneira e não de outra. A enunciação é produto da interação, e 

interação pressupõe, no mínimo, a participação de dois indivíduos “socialmente 

organizados”, assim, “mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 

substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1986, p. 112).  

Nesse sentido, são elementos essenciais da situação social mais imediata os 

parceiros da interlocução: o locutor e seu interlocutor; e são as implicações dessa 

parceria situada em um dado momento sócio-histórico e acrescida da apreciação 

valorativa do locutor que determinam muitos dos aspectos temáticos, composicionais e 

estilísticos do enunciado.  

Embora explorado apenas nos estudos sobre o romance, o conceito bakhtiniano 

de cronotopos  se articula bem com o exposto acima. Segundo o autor, “qualquer 

intervenção na esfera dos significados só se realiza através da porta dos cronotopos” 

(BAKHTIN, 1993, p. 362). Podemos dizer que cada gênero está inscrito em um 

determinado cronotopo, ou seja, em uma determinada situação espacial e temporal 

(momento sócio-histórico, esfera social, suporte material, etc.) e em uma interação que 

reflete representações do “eu” e do “outro” do discurso. Cada situação de enunciação é, 

então, única, não se repete, e seus sentidos estão, assim, condicionados a um contexto 

específico de comunicação. Contexto este repleto de ideologias, absorvidas pela palavra 

e veiculadas pelo gênero. Daí dizer que não há palavra neutra, oca de sentidos, e sim, 

somente palavra e/ou signo ideológico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1986). 

Nesta perspectiva, trata-se, portanto, de colocar os alunos em situações de 

comunicação que sejam as mais próximas possíveis de verdadeiras situações de 

comunicação, que tenham um sentido para eles, a fim de melhor dominá-las, o tempo 

todo. Assim, para que os alunos respondam efetivamente a essas exigências, os PCN 

(1999, p. 25) preconizam que será necessário que a escola tome para si a tarefa de 

promover a “aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escrita em 

contextos públicos”. Essa tarefa dada à escola dá mais espaço aos gêneros orais formais 

públicos que se relacionam com os escritos, levando o aluno a pensar, escrever e ler 
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outros gêneros. Nos contextos públicos, os gêneros são pertinentes a diferentes esferas 

de circulação (literária, escolar, televisiva).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.3  – Considerações sobre letramento  

 

É na segunda metade dos anos 80 que a palavra letramento surge no discurso de 

especialistas das Ciências Lingüísticas e da Educação, como uma tradução da palavra da 

língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de 

alfabetização, chamando a atenção não só para o domínio da leitura e da escrita, ou seja, 

codificar e decodificar, mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais 

em que escrever e ler são práticas necessárias.  

Segundo Matencio (1994, p. 03), não se pode dizer que a preocupação com a 

inserção dos alunos no universo da escrita e da leitura, concebidas como práticas sociais 

tenha efetivamente se iniciado nos anos 1990. Há, no Brasil, vários textos que tratam da 

questão do letramento, sem se referirem explicitamente a esse conceito, muito antes 

disso. Segundo a autora, o livro Leituras no Brasil, antologia comemorativa publicada 

no 10
o
 COLE (1995), em que se encontram transcrições de conferências, mesas-

redondas e comunicações realizadas no Congresso entre 1978 e 1993, pode ilustrar com 

clareza a questão. No texto de abertura da antologia, proferido em 1978, Haquira 

Osakabe assim se refere à escrita e à leitura: 

Eu entenderia por escrita propriamente dita a possibilidade de o 
sujeito ter o seu próprio discurso. E se entende por leitura a 

compreensão, se entende por leitura o acesso a um conhecimento 

diferenciado, aquele que lhe permite reconhecer a sua identidade, seu 
lugar social, as tensões que animam o contexto em que vive ou 

sobrevive e, sobretudo, a compreensão, assimilação e 

questionamento, seja da própria escrita, seja do real em que a escrita 

se inscreve. (p. 22) 

Matencio (1995) avalia que a citação do referido autor pressupõe a escrita e a 

leitura como formas através das quais o sujeito se constitui enquanto tal pela linguagem. 

Escrita e leitura, desse ponto de vista, não são concebidas meramente como capacidades 

individuais, são, isso sim, compreendidas como práticas de linguagem que possibilitam 

formas específicas de o sujeito estabelecer relações sociais e construir sua identidade.  

Ela afirma também que uma mesma perspectiva é adotada por Paulo Freire, em 

seu  texto A importância do ato de ler, o qual foi proferido em conferência de 1979: 
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O mundo das minhas primeiras leituras – „os textos‟, as palavras, as 
letras daquele contexto, cuja percepção me experimentava e quanto 

mais o fazia mais aumentava a capacidade de perceber – se encarnava 
em uma série de coisas, de objetos e sinais, cuja compreensão eu ia 

aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com meus 

irmãos mais velhos e com meus pais. (p. 31). 

A maneira como a relação entre sujeito e palavra escrita é retratada, no relato da 

experiência de Paulo Freire, mostra que essa relação implica e é implicada pelo outro, 

aquele com quem se interage. Conforme Matencio (1995) alguns anos mais tarde,  

Magda Soares, dizia a respeito da leitura, em mesa-redonda do 6
o
 COLE: 

Historicamente a leitura foi sempre um ato social. Nós passamos de 

um ato social, em que as pessoas lêem em conjunto, em uma prática 
de leitura muito associada à oralidade, para essa visão 

contemporânea, e falsa, de que a leitura é um ato solitário, o que, na 

verdade, ela não é. Ela é uma interação verbal de indivíduos e 

indivíduos socialmente determinados. (1987, p. 87) 

O que diz Magda Soares, e também o que seu texto permite compreender, é que 

a concepção de leitura (e mais amplamente da relação do sujeito com a palavra escrita) 

como ato solitário (ligado, portanto, apenas a habilidades individuais) não se sustenta 

historicamente. Enfim, o que esses autores dizem, em uníssono, é que compreender a 

relação do sujeito com a palavra escrita demanda a compreensão da relação que esse 

indivíduo estabelece com os outros e com a própria linguagem. Para a autora: “Têm-se 

aí pistas muito claras de que não se pode entender o processo de aprendizagem, 

desenvolvimento e uso da palavra escrita apenas do ponto de vista individual, da 

perspectiva da aprendizagem do código alfabético” (MATENCIO, 1994, p.06). 

Mas, se é antigo o interesse de entender melhor o processo de aprendizagem da 

escrita e da leitura, em diferentes instâncias sociais, dentre as quais a escola, os 

impactos dessas reflexões e estudos na formação – inicial e continuada – de professores 

são muito mais recentes. E mesmo se hoje se pode perceber que essa forma de conceber 

a questão produz um impacto social – e a temática do 6° COLE é uma prova disso – não 

se pode verificar efeitos significativos num escopo social mais amplo, os quais 

ultrapassassem realmente os muros da escola e da universidade e levassem os diferentes 

atores sociais a repensar o que é aprender a ler e a escrever e se inserir no universo da 

palavra escrita, na escola e também fora dela. (MATENCIO, 1994, p. 09). 

No Brasil, Kleiman (2002) pontua que “o termo letramento foi cunhado por 

Mary Kato, em 1986 em seu livro, No mundo da escrita”: uma perspectiva 
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psicolingüística, com o objetivo de destacar aspectos de ordem psicolingüística, 

envolvidos na aprendizagem da linguagem da criança. No livro, a autora afirma que: “... 

a chamada norma-padrão, ou língua falada culta é conseqüência do letramento, motivo 

pelo qual, indiretamente, é função da escola desenvolver no aluno o domínio da 

linguagem falada institucionalmente aceita”. (KATO, 2005 p.7).  

É importante observar que Kato, mesmo não tendo conceituado no seu livro o 

que é letramento, não deixa de apresentar a importância de inserir a criança no universo 

da escrita, e que é função da escola tornar o aluno capaz de utilizar-se da linguagem 

escrita para atender a suas necessidades individuais, cognitivas e sociais, com isso 

facilitando e favorecendo o seu poder de comunicação. 

Assim, podemos pensar que, muito antes da alfabetização, inicia-se o 

letramento, ou seja, quando um ser começa a relacionar-se socialmente com as práticas 

de letramento no seu mundo social. Como afirma Freire (1989), “... A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 

compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto. 

Nesse contexto, se a leitura de mundo precede a leitura da palavra, a pessoa pode 

ser letrado, mas não alfabetizado. Ocorre que um indivíduo, mesmo não sabendo ler e 

escrever, solicita a outro que escreva uma carta ditada por ele, que até mesmo se leia 

para ele uma carta que recebeu, ou uma notícia de jornal, ou a placa de uma parada de 

ônibus etc. Esse sujeito último, não sabe ler e escrever, mas já conhece as funções da 

escrita e da leitura, pedindo a ajuda de uma pessoa alfabetizada.  

 Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou 

grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de 

leitura e de escrita de uma sociedade (TFOUNI, 2006 p.20).  Portanto, é de suma 

importância conhecer e se apropriar do funcionamento (sistema de escrita) quanto da 

interação em práticas sociais letradas para que o sujeito possa ajustar-se aos inevitáveis 

apelos de uma cultura grafocêntrica. Por isso, surge a necessidade do uso das práticas de 

letramento.  

Esse novo pensar sobre o ler e o escrever, nos faz enxergar que esse conceito 

traz implicitamente a idéia de que o domínio e o uso da língua escrita trazem 

conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, como já 

foi mencionado, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo 
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que aprenda a usá-la. Em outras palavras, letramento para alguns autores, é, pois, o 

resultado da ação de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar 

essas habilidades em práticas sociais.  

Para Soares (2004, p.44), letramento é o estado ou condição que adquire um 

grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da leitura e da 

escrita. A partir de então, o indivíduo que se apresenta letrado começa a perceber que 

nossa vida social se organiza em torno da escrita. No dia-a-dia dos cidadãos, essas 

práticas estão presentes em todos os espaços, a todo o momento, cumprindo diferentes 

funções.  

Para a autora, esse novo fenômeno chamado letramento se evidencia porque não 

basta apenas aprender a ler e a escrever, ou seja, as pessoas aprendem a ler e a escrever, 

mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita em diferentes 

situações comunicativas. Uma grande parcela da população não lê regularmente livros, 

jornais e revistas; muitos também não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma 

declaração,  não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para redigir um 

simples telegrama, uma carta, não conseguem encontrar informações num catálogo 

telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, de água, numa bula de 

remédio.  

Ao relacionar os usos e as funções atribuídas à escrita à organização dos grupos 

na sociedade, focalizando as conseqüências socioculturais, políticas e/ou cognitivas do 

recurso à palavra escrita, os estudiosos passaram a centrar sua atenção na interferência 

dos modos de socialização para a construção, pelos sujeitos, de uma relação com a 

palavra escrita. Por essa razão, os estudos provocaram um deslocamento importante na 

forma de se conceber o processo de aprendizagem da escrita e da leitura: o olhar deixa 

de ser discriminatório, pois o que se procura compreender é o que o sujeito faz quando 

recorre à palavra escrita e por que ele faz o que faz. 

É certo que esses estudos foram alimentados por resultados de trabalhos das 

áreas que dialogavam entre si para fundamentá-los. Em outras palavras, desenvolver 

investigações dessa natureza passou a ser viável porque, por exemplo, para ser breve, os 

estudos da linguagem se abriram para entender a variabilidade na língua e na 

produção/recepção de textos – motivados por descobertas de disciplinas como 

Sociolingüística, Psicolingüística, Lingüística Textual e Análise do Discurso – e os 

estudos da educação se viram impulsionados a compreender as razões do fracasso 
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escolar de alunos que, desde o início dos anos 1970, com a chamada "democratização 

da escola", têm sido sistematicamente excluídos de nossas salas de aulas. 

Sendo assim, percebemos que a responsabilidade de ensinar a ler e a escrever é 

de competência da escola, e o termo letramento nos remete a pensar que a escola, agora 

mais do que nunca, precisa desenvolver no estudante a capacidade de exercer a cultura 

da escrita nas mais variadas situações, e não apenas desenvolver no estudante a simples 

posse individual do ler e do escrever.  

Soares (2004, p. 49) ainda afirma que o letramento enfoca duas dimensões: 

individual e social, quando o foco se desloca para a dimensão social, o letramento é 

visto como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais de uso da língua 

escrita. Aqueles que priorizam a dimensão social argumentam que ele não é um atributo 

único ou essencialmente pessoal, mas é, sobretudo, uma prática social.  Assim, 

letramento, na dimensão social, não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 

individuais, é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social.  

Isso significa dizer que letramento envolve mais do que meramente ler e 

escrever. O desenvolvimento das capacidades lingüísticas de ler e escrever, falar e ouvir 

com compreensão em situações diferentes das familiares requer do aluno conhecimento, 

utilização e valorização dos modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. 

A cultura escrita diz respeito às ações, valores, procedimentos e instrumentos que 

constituem o mundo letrado. Esse processo possibilita aos alunos compreenderem os 

usos sociais da escrita e, pedagogicamente, pode gerar práticas e necessidades de leitura 

e escrita que darão significado às aprendizagens escolares e aos momentos de 

sistematização propostos em sala de aula. 

Na nossa civilização, todo cidadão, qualquer que seja seu grau de escolaridade 

ou sua posição social, está, de algum modo, inserido numa cultura letrada: tem 

documentos escritos e realiza, bem ou mal, práticas que dependem da escrita, como por 

exemplo: pagar contas, retirar dinheiro num caixa eletrônico, se deslocar de ônibus etc. 

Entretanto, é sempre possível aumentar as possibilidades de integração e participação 

ativa na cultura escrita, pela ampliação da convivência e do conhecimento da língua 

escrita. 

Estar ativamente inserido na cultura escrita significa ter comportamentos 

“letrados”, atitudes e disposições frente ao mundo da escrita (como o gosto pela leitura), 

saberes específicos relacionados à leitura e à escrita que possibilitam usufruir de seus 
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benefícios. Há escritas públicas que funcionam como documentos, como por exemplo: a 

carteira de identidade, o cheque, as contas a pagar; outras que servem como formas de 

divulgação de informação, como por exemplo: o letreiro dos ônibus, os rótulos dos 

produtos, os avisos, as bulas de remédio, os manuais de instrução e outras que permitem 

o registro de compromissos assumidos entre as pessoas, como por exemplo: os 

contratos, o caderno de fiado.   

Há também suportes de escritas que viabilizam a comunicação a distância, 

exemplo: os jornais, as revistas, a televisão; outras formas de escrita que regulam a 

convivência social, exemplo: as leis, os regimentos, os documentos oficiais; e outras, 

ainda, que possibilitam a preservação e a socialização da ciência, da filosofia, da 

religião, dos bens culturais, como pode ser visto, nos livros, enciclopédias. Além disso, 

as práticas pessoais e interpessoais de leitura e escrita nos possibilitam organizar o 

cotidiano, nos entender, registrar e relembrar vivências, como é o caso das agendas, das 

listas de compras, dos diários, cadernos de receita, bem como incrementar as trocas, a 

comunicação, a convivência, como por exemplo: os bilhetes, as cartas, os e-mails.  

Trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidas na compreensão dos 

usos e funções sociais da escrita implica, em primeiro lugar, trazer para sala de aula e 

disponibilizar, para observação e manuseio pelos alunos, muitos textos, pertencentes a 

gêneros diversificados. Mas implica também, ao lado disso, orientar a exploração desses 

materiais, valorizando os conhecimentos prévios do aluno e as necessidades de uso 

social da linguagem, possibilitando a ele deduções e descobertas, explicitando 

informações desconhecidas. 

Isso significa dizer que estar imerso num ambiente letrado é condição para 

aprender sobre a linguagem que se usa para escrever, mas somente o contato com 

diferentes gêneros textuais não é suficiente para garantir o aprendizado da leitura e 

escrita efetivamente. Nesse sentido, o papel do professor é determinante para assegurar 

a possibilidade de seus alunos se tornarem leitores e escritores de fato. Cabe a ele trazer 

para a sala de aula as práticas sociais de uso da leitura e escrita, para que essas se 

constituam o contexto das atividades efetuadas na sala de aula, ou seja, das situações 

didáticas cuja finalidade é a reflexão sobre a escrita. Em concordância com essa 

orientação, trataremos da noção de gêneros na perspectiva do ISD e sua relação.                                                                                                                                                                                                                                    
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1.4  - A noção de gêneros na perspectiva do ISD   

 

 

Segundo Antunes, (2003, p.41), de uma forma muito geral, pode-se dizer que, ao 

longo dos estudos lingüísticos, duas grandes tendências têm marcado a percepção dos 

fatos da linguagem. A primeira delas é uma tendência centrada na língua enquanto 

sistema em potencial, enquanto conjunto abstrato de signos e de regras, desvinculado de 

suas condições de realização. A segunda é uma tendência centrada na língua enquanto 

atuação social, enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores.  

Antunes assegura que a segunda tendência teórica possibilita uma consideração 

mais ampla da linguagem e, conseqüentemente, um trabalho pedagógico mais produtivo 

e relevante. Para ela, “toda atividade pedagógica de ensino tem, de forma implícita ou 

explícita, uma determinada concepção de língua” (p. 42).  

Assim, compreendemos que o LD também depende de um conjunto de 

princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos lingüísticos são trabalhados na sala 

de aula, interferindo de forma direta na aprendizagem dos alunos. Segundo Pereira 

(2005, p. 31), a concepção de linguagem como um fenômeno interativo, aliada à 

compreensão de letramento como algo que reflete os diferentes usos da leitura e da 

escrita, em que nos envolvemos no dia-a-dia, nos conduz, necessariamente, à adoção 

dos gêneros textuais como eixo norteador de nossas atividades em sala de aula. 

Neste sentido, a pesquisa ora apresentada, assume a validade da utilização dos 

eixos teóricos das concepções de gênero, letramento e abordagem socionteracionista da 

linguagem, esta última, assumida por um grupo de pesquisadores denominado Grupo de 

Genebra (Bronckart, Schneuwly e Dolz).  

Esse grupo assume um posicionamento epistemológico segundo o qual “a 

linguagem desempenha um papel central tanto no funcionamento psíquico e em seu 

desenvolvimento quanto nas atividades e ações” (BRONCKART, 2006, p.7). O 

sociointeracionismo visa demonstrar que as práticas linguageiras situadas (ou os textos-

discursos) são “instrumentos” principais do desenvolvimento humano, tanto em relação 

aos conhecimentos e aos saberes quanto em relação às capacidades do agir e da 

identidade das pessoas.  

Esses princípios baseiam-se em integrar e desenvolver a teoria psicológica de 

Vygotsky, assumindo e defendendo que todos os processos de desenvolvimento humano 

se efetivariam com base nos “pré-construídos humanos”, isto é, nas diferentes 
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construções sociais já existentes em uma determinada sociedade, e que o 

desenvolvimento humano se efetuaria no quadro do agir. Nas palavras do autor, “todos 

os conhecimentos construídos são sempre produtos de um agir que se realiza em 

determinado quadro social” (BRONCKART 2005, p. 12 ). 

 Broncart afirma que a linguagem desempenharia um papel fundamental e 

indispensável no desenvolvimento humano, considerando-se que é por meio dela que se 

constrói uma “memória” dos “pré-construídos sociais” e que é ela que organiza, 

comenta e regula o agir e as interações humanas, no quadro das quais são “re-

produzidos ou re-elaborados os fatos sociais e os fatos psicológicos” (p.15).  

Defendendo esses princípios de base, Bronckart (2004) enumera uma série de 

objetos de pesquisa que são considerados e caracterizados pelos estudos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), constituindo-se assim um verdadeiro programa 

de pesquisa para os pesquisadores que assumem essa abordagem. Esses objetos seriam 

os seguintes: 

a) “os pré-construídos sociais”, dentre os quais teríamos as atividades 
sociais, as formações sociais, as línguas naturais e os gêneros de uma 

determinada sociedade; 

b) as características dos sistemas educacionais e formativos, 
institucionalizados ou não, que permitem a transmissão dos “pré-

construídos sociais às novas gerações”; 

c) os “mecanismos de apropriação e de interiorização” por meio dos 

quais os indivíduos constroem seus conhecimentos e sua identidade 

como pessoa (BRONCKART 2004, p.16). 

 

De acordo com o autor, desde o momento do nascimento, a exposição contínua 

aos gêneros vai construindo nos leitores e nos produtores um conhecimento intuitivo 

das regras e das propriedades específicas de diferentes gêneros, mesmo que de forma 

não consciente ou sistemática. Assim, essas regras e propriedades acabam por ser 

apropriadas e, como em todos os processos de aprendizagem social, acabam por sofrer 

modificações contínuas, correspondentes ao que Bakhtin (1992, p. 17) denominou como 

“formas relativamente estáveis”. Para Bronckart: 

Os gêneros textuais são instrumentos que possibilitam aos agentes 

leitores uma melhor relação com os textos, pois ao compreender como 

utilizar um texto pertencente a um determinado gênero, pressupõe-se 

que esses agentes poderão agir com a linguagem de forma mais eficaz 
(1999 p.24).   

 

Na perspectiva do ISD, segundo Bronckart (1999, p.26), a atividade é 

necessariamente concebida a partir “da ação mediada por objetos específicos, 
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socialmente elaborados, frutos das experiências das gerações precedentes, através das 

quais se alargam as experiências possíveis”. Assim, os instrumentos encontram-se entre 

o indivíduo que age e o objeto sobre o qual ou a situação na qual ele age.  

Ancorados nesta perspectiva Schneuwly e Dolz (2004) desenvolvem a tese do  

gênero como  um “mega-instrumento”. Ou seja, heterogêneo e flexível, historicamente 

construído em resposta às demandas e atividades sócio-culturais. A capacidade 

adaptativa e a ausência de rigorosidade fazem com que os gêneros textuais sejam um 

construto histórico que não se centra nem na substância nem na forma do discurso, mas 

na ação social.  

Esse aspecto ajuda na identificação de muitos gêneros cuja definição é realizada 

por sua função e intenção (MARCUSCHI, 2002, p.22). Todavia, este fato não implica a 

eliminação dos gêneros, visto que estes são estruturados pelo seu “estilo”, sua 

“construção composicional” e seu “conteúdo temático”, componentes fundidos no todo 

do enunciado, portanto, indissociáveis (BAKHTIN, 1992).  

A heterogeneidade e as diversidades das esferas comunicacionais conduziram 

Bakhtin (1992) a distinguir os gêneros em duas categorias: gêneros primários e 

secundários. Os primários são aqueles que fazem parte da esfera cotidiana da linguagem 

e que podem ser controlados diretamente na situação discursiva, tais como bilhetes, 

cartas, diálogos, relato familiar. Os secundários são os gêneros que fazem parte de um 

uso mais elaborado, não circunscrito ao domínio da escrita, mas que representam 

situações mais formais de comunicação: dentre eles, o romance, o teatro, o discurso 

científico, os quais, por esta razão, não possuem o imediatismo do gênero anterior. 

Entretanto, os gêneros secundários acabam, de certo modo, evoluindo dos 

gêneros primários, considerando-se que estes fazem parte de uma troca verbal 

espontânea, e que aqueles representam uma intervenção nesta espontaneidade, pois se 

apresentam de modo mais complexo e, geralmente, escrito. Não é inadequado dizer que 

os gêneros primários são instrumentos de criação dos gêneros secundários. Daí, com 

base em Bakhtin (2000), pode-se apontar como características dos gêneros textuais: uma 

forma-padrão de um enunciado que possui um conteúdo temático, uma estrutura 

composicional e um estilo. Assim, os textos organizam-se sempre dentro de certas 

restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 

pertencentes a este ou aquele gênero. Para Schneuwly e Dolz (2004, p.23), essa 
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estrutura particular de cada gênero, deve ser adaptada a um destinatário preciso, a um 

conteúdo preciso, a uma finalidade dada numa determinada situação.  

 Nesta perspectiva, o objeto de ensino e, portanto de aprendizagem de língua  é o 

conhecimento lingüístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das 

práticas sociais mediadas pela linguagem. Desse modo, a noção de gêneros, constitutiva 

do texto, precisa também ser tomada como objeto de ensino.  

Nas categorias mencionadas não há uma relação estática, mas um processo 

interrelacional, pois os gêneros primários são assimilados pelos gêneros secundários em 

seu processo de construção, fazendo com que os gêneros primários adquiram um caráter 

particular, perdendo a sua relação com o contexto imediato e influenciando os gêneros 

secundários em seu conteúdo temático, em sua forma composicional e em seu estilo 

(BAKHTIN, 1997; SCHNEUWLY, 2004).  

Quando o sujeito age discursivamente em determinada situação, realiza a seleção 

dos gêneros em função da ação discursiva. A escolha do gênero atende a alguns 

requisitos essenciais, devendo ser considerados os objetivos pretendidos, o lugar em que 

está sendo produzido e quem será o interlocutor (os papéis dos participantes), pois o 

modelo dos gêneros é adaptado aos valores particulares dos sujeitos, que adotam um 

estilo próprio ou mesmo favorecem a transformação do modelo (KOCH, 2002).   

O ensino dos gêneros (escritos ou orais) ajuda o aluno a analisar as condições 

sociais de produção e recepção de textos, oferecendo um quadro de análise dos 

conteúdos, da organização do conjunto do texto e das seqüências que o compõem, das 

unidades lingüísticas e das características especificas da textualidade (SCHNEUWLY e 

DOLZ, 2004).  

No Brasil, desde a década de 1980, o princípio de que o texto é a base do ensino-

aprendizagem de língua portuguesa no ensino fundamental e médio vem sendo afirmado 

por diversas propostas curriculares e programas de ensino. Nessa época, o texto foi 

tomado como material que propiciava atos de leitura, de produção e de análise 

lingüística. Mais tarde, ele é tomado como suporte para o desenvolvimento de 

estratégias e habilidades de leitura e de redação. Mesmo assim, com todo esse esforço 

direcionado ao ensino de língua materna, pesquisas mostravam que os alunos, ao 

finalizarem o ensino médio, eram leitores com as capacidades mais básicas de leitura e 

de escrita.  

Assim, o enfoque dado aos gêneros textuais e aos seus usos na sala de aula, 

como forma de desenvolvimento dessas competências, passou a ser objeto de estudo por 
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pesquisadores de diversos países. Hoje, a tendência é observar o gênero pelo seu lado 

dinâmico, processual, social, interativo e cognitivo, ou seja, os textos (gêneros) 

estudados na escola circulam necessariamente em toda a sociedade como formas 

organizadoras da vida social.  Segundo Rojo (2004, p.09), no Brasil tem-se visto 

bastante preocupação e discussão a respeito do fato de que as práticas escolares 

brasileiras tendem a formar leitores, ao final do ensino médio, com apenas as 

capacidades mais básicas de leitura ligadas à extração simples de informação de textos 

relativamente simples, como foi mencionado anteriormente.  

Essas questões levaram à convocação da noção de gêneros textuais para os 

diversos programas e propostas curriculares oficiais de todo o país. Essa incorporação já 

estava prevista nos PCN (1999, p.19) de língua portuguesa, indicando o gênero como 

objeto de ensino dos eixos do uso da língua materna. Neste sentido, concordamos que o 

gênero é fundamental na escola, visto que, segundo Schneuwly e Dolz (2004, p.23), é 

ele que é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 

escolares, mais particularmente no domínio de ensino da produção de textos orais e 

escritos.  Para Bezerra (2002, p.41), a escola sempre trabalhou com gêneros, mas 

restringe seus ensinamentos aos aspectos estruturais ou formais dos textos. Ela ainda 

enfoca que é justamente essa desconsideração de aspectos comunicativos e interacionais 

que contribui para que alunos e professores se preocupem mais com a forma do texto do 

que com sua função.  

Tradicionalmente a escola tem percorrido um caminho que não mais se justifica 

diante dos avanços das ciências da linguagem, no qual o percurso proposto para o 

ensino de língua tem sido o de ensinar as regras da gramática normativa, como sendo 

um pré-requisito para a formação de bons leitores e escritores. Contudo, sabemos que 

essa visão é equivocada, haja vista o fato de que uma pessoa pode dominar a gramática 

normativa e não ser uma escritora; por outro lado, uma pessoa que não sabe ler e 

escrever pode produzir (oralmente) diversos gêneros como poemas, causos, cantigas etc.  

Essa constatação nos revela que as aulas de língua portuguesa necessitam ser 

revistas, ou seja, é necessário que os textos que fazem parte das práticas sociais dos 

alunos também estejam presentes na escola, afinal de contas, ela é responsável por 

ensinar; e ensinar esses textos que por muito tempo ficaram fora dos muros da escola, é 

uma grande oportunidade de ampliar o nível de letramento dos alunos.  
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Nesta mesma linha de raciocínio, do ponto de vista da escola, esse novo pensar 

sobre o “instrumento”, ou seja, sobre a teoria dos gêneros, implica definições que 

precisam ser esclarecidas, estudadas, divulgadas, principalmente entre os professores. 

Uma delas diz respeito à questão terminológica, ou seja, os professores se perguntam o 

tempo todo se realmente há diferenças consideráveis em trabalhar a partir de teorias de 

gêneros de textos, de discurso. O que é válido levar para a sala de aula? Se há 

diferenças, quais são?  

Por existir particularidades entre um e outro, tentaremos mostrar o que pensam 

alguns autores a respeito desse assunto. Do nosso lado, gostaríamos de frisar que não 

estamos realizando aqui uma comparação para escolher qual a terminologia “melhor”. 

Ao contrário, ao procurar perceber o que é comum e diferente nesses conceitos, estamos 

justamente enfatizando que não há apenas um único caminho.  

Neste sentido, uma das teses centrais que será discutida aqui e apresentada por 

Marcuschi (2005, p. 22), é a de que é impossível não se comunicar verbalmente por 

algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. 

Em outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Daí a 

opção terminológica da noção de gênero textual neste trabalho.  

 Marcuschi (2005, p. 22) utiliza a expressão gênero textual para se referir aos 

textos que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Para ele, essa posição 

inicialmente defendida por Bakhtin (1997) e ratificada por Bronckart (1999, p.22),  é 

adotada pela maioria dos autores que tratam a língua em seus aspectos discursivos e 

enunciativos, e não em suas peculiaridades formais.  

Essa visão segue uma noção de língua como atividade social, histórica e 

cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural 

da língua.  Para Marcuschi (2005, p. 22), “os gêneros textuais se constituem como ações 

sociodiscursivas para agir sobre o mundo”. Em outras palavras, quando dominamos um 

gênero textual, não dominamos uma forma lingüística e sim uma forma de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. Ainda nessa 

mesma perspectiva, Bronckart (1999, p. 103) afirma que “a apropriação dos gêneros é 

um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades de 

comunicação humana”. 
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 Marcuschi (2005) reafirma essa idéia ao dizer que os gêneros textuais operam 

em certos contextos, como formas de legitimação discursivas, já que se situam numa 

relação sócio-histórica com fontes de produção que lhes dão sustentação. Bronckart 

(1997, p.74) e Adam (1999, p.74) apresentam uma maneira semelhante de tratar a 

questão dos gêneros, utilizando o termo “gêneros de texto”. Segundo Bronckart, por 

causa da grande diversidade das espécies de textos é que se manifestou, desde a 

antiguidade grega até nossos dias, uma preocupação com sua delimitação e designação, 

traduzindo-se na elaboração de propostas de classificação múltiplas, centradas, na maior 

parte dos casos, na noção de gênero de texto ou de gêneros de discurso. Para o autor: 

... a organização dos gêneros apresenta-se, para os usuários de uma 

língua, na forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais 
ou menos estabilizadas (gêneros que são claramente definidos e 

rotulados) e conjuntos de textos com contornos vagos e em 

intersecção parcial (gêneros para os quais as definições e os critérios 
de classificação ainda são móveis e/ou divergentes). (BRONCKART, 

1997, p. 74). 

 

Como resultado dessas propostas de classificação múltiplas, o autor diz que toda 

espécie de texto pode atualmente ser qualificada em termos de gênero e que, portanto, 

todo exemplar de um texto observável pode ser considerado como pertencente a um 

determinado gênero. As múltiplas classificações existentes são divergentes e parciais e 

nenhuma delas pode pretender constituir-se num modelo de referência estável e 

coerente. E isso em função da diversidade de critérios que podem, legitimamente, ser 

utilizados para se definir um gênero, e do caráter fundamentalmente histórico e 

adaptativo das produções textuais.  

 Segundo Bronckart, embora o critério mais objetivo que poderia ser utilizado 

para se identificar e classificar os gêneros seja o das unidades e regras lingüísticas 

específicas que estes mobilizam, se cada texto constitui uma unidade de produção 

verbal e pode, portanto, legitimamente, ser considerado como unidade comunicativa, o 

gênero ao qual ele pertence não pode nunca ser completamente definido somente na 

base de critérios lingüísticos.  

O autor conclui afirmando que somente os diferentes segmentos que compõem 

um gênero podem ser reconhecidos e classificados na base de tais critérios. Para ele, 

essa situação explica, ao menos em parte, a confusão terminológica que atualmente 

reina no domínio da classificação dos textos, onde se entrecruzam expressões como 

gêneros de texto, gêneros de (ou do) discurso, tipo de texto, tipo de discurso etc. A 
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partir dessa preocupação, o autor apresenta as seguintes distinções e esclarece suas 

definições: 

Chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem situada, 
acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da 

comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, 

necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, 

adotamos a expressão de gênero de texto em vez de gênero de 
discurso ( BRONCKART,  1997, p. 75-76). 

 

Ainda segundo o autor, devido a sua relação de interdependência com as 

atividades humanas, os gêneros são múltiplos, e até mesmo em número infinito, já os 

segmentos que entram em sua composição (segmentos de relato, de argumentação, de 

diálogo etc.) são em número finito, podendo, ao menos parcialmente, ser identificados 

por suas características lingüísticas específicas [...]. Na medida em que apresentam 

fortes regularidades de estruturação lingüística, consideraremos que pertencem ao 

domínio dos tipos, portanto, utilizaremos a expressão tipo de discurso para designá-los, 

em vez da expressão tipo textual (BRONCKART 1997, p. 141-143).  

A posição aqui, portanto, é bastante semelhante àquela que se encontra em 

Marcuschi (2002), relativa ao gênero como uma designação convencional e histórica 

para uma “família de textos” que apresentam semelhanças e à possibilidade de se 

analisar textos a partir de “tipos ou seqüências textuais”.  

Rojo (2005, p. 197) acentua que a definição de um gênero discursivo está 

relacionada a uma esfera da comunicação. Segundo essa autora, o falante estaria 

impossibilitado de criar, modificar, alterar um gênero. Apoiada em Bakhtin (1997), o 

qual defende que não pode haver conceitos pré estabelecidos, ou modelos precisos e que 

não necessitem de acabamento, tendo em vista que mesmo fixa a inclusão de um 

determinado gênero em um domínio discursivo sucinto, esse será sempre inconcluso.  

    O texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo 

significativo e independente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma unidade de sentido, 

de um contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um conjunto de relações 

responsáveis pela tessitura do texto (KOCH E FÁVERO, 1988). Halliday (apud KOCH 

1992) considera o texto (oral ou escrito) como a manifestação concreta do discurso, uma 

unidade de análise inserida numa perspectiva sócio-semiótica, na qual os significados 

são entendidos como criados a partir de escolhas de unidades discretas significativas, 

que são estruturalmente organizadas, disponíveis no sistema lingüístico e motivadas 

socialmente.  
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Segundo Kress (1985, p. 17), discurso é constituído por: 

(...) jogos sistematicamente organizados de declarações que dão 

expressão aos significados e valores de uma instituição. Um discurso 

provê um jogo de possíveis declarações sobre uma determinada 

área... Nisso provê descrições, regras, permissões e proibições sociais 
e ações individuais. 

 

 

 

Nessa perspectiva, o discurso e gêneros são formados nas estruturas e processos 

sociais - discurso deriva das instituições, e gênero das ocasiões sociais 

convencionalizadas em que a vida social acontece. Os textos são, portanto, duplamente 

determinados: pelos sentidos do discurso que aparecem no texto e pelas formas, 

significados e construções de um gênero específico. Os domínios discursivos, segundo 

Marcuschi (2000), designam uma esfera ou instância de produção discursiva ou de 

atividade humana. Tais domínios não são categoricamente textos, nem discursos, 

todavia proporcionam condições para o aparecimento de discursos bastante específicos.  

Do ponto de vista dos domínios, produzimos discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso etc., visto que tais discursos não abrangem um gênero 

específico, pois originam vários outros gêneros; já os tipos textuais designam uma 

espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua composição. 

Quando trata de gênero discursivo, Marcuschi (2000) opta pela expressão Gêneros 

Textuais, uma vez que se trata de aspectos que são constituídos da natureza empírica, 

sejam inseparáveis ou extrínsecos da língua. Tal denominação também é justificada por 

se tratar de algo realizado numa situação discursiva. O autor ainda defende que o ensino 

que focalize o aprendizado da língua portuguesa, a exploração dos gêneros textuais nas 

modalidades da língua falada e escrita serão presumivelmente mais bem-sucedidos, 

visto que os alunos obtêm capacidade de se expressar distintamente nas manifestações 

às quais sejam expostos.  

Pereira (2009, p. 130) parte da concepção de que os gêneros são práticas sociais, 

impregnadas das marcas da cultura de uma comunidade situada e entende que o trabalho 

com gêneros variados em sala de aula só é produtivo se os aprendizes atuarem 

efetivamente em sua comunidade através da escrita. Em sua pesquisa de doutorado 

(2005), constata que, em um nível macro, crianças entre seis e sete anos de idade 

compartilham basicamente os mesmos espaços de atuação social que condicionam a 

representação dos usos que a escrita assume em suas vidas, fazendo assim prevalecer o 

seu uso escolarizado (PEREIRA, 2005). Constatou ainda que os gêneros escritos mais 
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relacionados com a sua rotina de atividade social apresentam-se em número mais 

reduzido, porque também é reduzido seu espaço de atuação em sua comunidade. Além 

disso, em muitas das atividades desenvolvidas pelas crianças (esporte, dança, 

brincadeiras), a produção escrita efetivamente não se faz necessária.   

Isso significa dizer que é papel da escola assumir-se enquanto espaço oficial de 

intervenção para proporcionar ao aluno condições para que ele domine o funcionamento 

textual de diferentes gêneros textuais. Além disso, mais adiante, no processo de 

escolarização e de atuação na sociedade, quando expostos a diferentes práticas de 

escritas tenham um bom desempenho.  Pereira (2009, p. 131) ainda afirma que as 

diferentes formas de letramento que caracterizam a dinâmica da vida em uma sociedade 

letrada determinam a diversidade de gêneros com os quais interagimos cotidianamente. 

Para ela, “os gêneros textuais se apresentam, como instrumentos eficazes de mediação 

no processo de apropriação e uso da modalidade escrita, mas sua eficiência depende de 

um planejamento didático criterioso e comprometido com a aprendizagem dos alunos”. 

Assim compreendemos que um trabalho dessa natureza depende muito da prática do 

professor, ou seja, uma prática docente bem orientada, que leve em consideração a 

importância do planejamento didático, o contexto em que a aula acontece e seus 

participantes, podem exercer uma influência decisiva na inserção dos alunos no mundo 

da escrita.                                                                                   

Sob esse ponto de vista, trabalhando mais intensamente nas questões da Didática 

de Línguas, Schneuwly (1994) fornece-nos uma das concepções mais vigorosas para a 

questão do ensino-aprendizagem de gêneros e para a elaboração de materiais didáticos 

adequados. Em primeiro lugar, o autor nos relembra que, no quadro da epistemologia 

marxista, que é assumida pelo grupo de Genebra, a atividade humana é concebida como 

sendo constituída por três pólos, envolvendo um “sujeito” que age sobre “objetos ou 

situações”, utilizando-se de objetos específicos, sócio-historicamente elaborados, que se 

constituem como “ferramentas” para o agir.  

Essas ferramentas determinariam o comportamento do indivíduo, guiando, 

aperfeiçoando e diferenciando sua percepção da situação em que se encontra e dos 

objetos sobre os quais atua. Em segundo lugar, o mesmo autor estabelece uma analogia 

entre o uso dos instrumentos materiais nas atividades não verbais com os gêneros 

textuais, defendendo a tese de que esses gêneros se constituem como verdadeiras 
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“ferramentas semióticas complexas” que mediatizam a ação de linguagem, permitindo a 

produção e a compreensão de textos.  

Na verdade, conforme mencionado pelo autor, ele parte dos estudos 

desenvolvidos por Rabardel (1993) sobre “a gênese instrumental”. A autora acredita que 

“o instrumento provoca novos conhecimentos e saberes, que abre novas possibilidades 

de ações, que sustenta e orienta essas ações” (RABARDEL, 2004, p.24). Isto significa 

dizer que o sujeito que se apropriar desse “instrumento” tem a possibilidade de agir com 

mais eficácia em suas ações.  

 Assim, de nosso lado, concluímos que os gêneros de texto, de discurso, (como os 

professores queiram chamar) se constituem como artefatos simbólicos que se encontram 

à disposição dos sujeitos de uma determinada sociedade, mas que só poderão ser 

considerados como verdadeiras ferramentas/instrumentos para seu agir, quando esses 

sujeitos se apropriam deles, por si mesmos, considerando-os úteis para seu agir com a 

linguagem. Portanto, podemos pensar que, no ensino de gêneros, se os alunos não 

sentirem necessidade de um determinado gênero para seu agir verbal, haverá uma maior 

dificuldade para sua apropriação. 

Ainda segundo Schneuwly (2004), no processo de desenvolvimento dos 

indivíduos, sua participação em diferentes atividades sociais vai lhes possibilitando a 

construção de conhecimentos sobre os gêneros e sobre os esquemas para sua utilização. 

Entretanto, se os gêneros mais informais vão sendo apropriados no decorrer das 

atividades cotidianas, sem necessidade de ensino formal, os gêneros mais formais, orais 

ou escritos, necessitariam ser aprendidos mais sistematicamente, sendo seu ensino uma 

responsabilidade da escola, consequentemente dos professores, que teriam a função de 

propiciar o contato, o estudo e o domínio de diferentes gêneros usados na sociedade. 

Entretanto, conforme aponta Bronckart (2003), a diversidade teoricamente 

ilimitada dos gêneros e a variabilidade de sua manifestação concreta nos textos introduz 

um problema de ordem metodológica, que é o da definição particular de cada um deles, 

de sua classificação e da identificação de suas características centrais. Para o autor, 

estamos sempre diante de uma certa circularidade metodológica inevitável, uma vez 

que, para conceituar os gêneros, devemos primeiro ter algum conhecimento sobre o que 

eles são.  

Mesmo assim, seria possível efetuar um estudo dessas características a partir de 

um conjunto de textos intuitivamente classificados em gêneros diferentes, levantando 
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suas características e construindo “modelos” que os caracterizariam. A comparação de 

diferentes “modelos” poderia nos fornecer pistas para encontrarmos semelhanças e/ou 

diferenças que podemos não perceber de início, o que nos levaria a reformular os 

“modelos de gêneros” inicialmente construídos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, em relação ao ensino de gêneros, seria 

necessária a construção de materiais didáticos adequados, que propiciassem a 

transposição didática dos conhecimentos científicos sobre os gêneros para o nível dos 

conhecimentos a serem efetivamente ensinados, de acordo com o nível das capacidades 

dos alunos.   
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CAPITULO II   

Perfil do Livro didático nas telessalas: como o professor o avalia    

 

 

2. 1 - Breve panorama histórico do livro didático no Brasil 

 

 

O Livro Didático nasce aproximadamente entre as décadas de 50 e 60, e aqui no 

Brasil, tal como o conhecemos, na década de 70 do século passado, quando é 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1971, que reestrutura 

a educação brasileira e acarreta mudanças consideráveis nos currículos da época, 

configuradas na Lei 5692/71. O trabalho de Razzini (2000), que traça o percurso de 

quase cem anos de sobrevivência em nossas escolas da Antologia Nacional e o faz em 

relação aos currículos vigentes, a partir dos Regulamentos, Planos e Programas de 

Ensino do Colégio Pedro II, indica-nos que podemos atribuir o nascimento do modelo 

de Livro Didático que conhecemos no início dos anos 70 às mudanças educacionais da 

época da ditadura e à promulgação da LDB e da Lei 5692/71.  Neste período, as escolas 

“deixam” de utilizar a gramática e os conteúdos gramaticais, e os textos literários 

começam a conviver em um lugar: no livro didático.  

Segundo Clare (2002, s/p.), a situação começa a se transformar na década de 60, 

quando se firma o processo de democratização de acesso da população à escola, em 

conseqüência de um novo modelo econômico. A partir de 1964, com a ditadura militar, 

passa-se a buscar o desenvolvimento do capitalismo, mediante expansão industrial. 

Assim, a Proposta Educacional, naquele momento, passou a ser condizente com a 

expectativa de se atribuir à escola o papel de fornecer recursos humanos que 

permitissem ao Governo realizar a pretendida expansão industrial. Ainda segundo a 

autora, isso determina que se abram as portas da escola pública ao povo. Com a 

ampliação do acesso da população à escola pública, muda o perfil não somente 

econômico, mas também cultural, tanto do alunado como do professorado. Assim, não é 

mais uma escola pública destinada apenas aos filhos das elites, mas “as camadas 

populares passam a ter assento nas salas de aula”. O novo perfil cultural do alunado, por 

exemplo, acarreta “heterogeneidade nos letramentos” e nas variedades dialetais. Neste 

percurso, os esforços das escolas em adequar-se à nova realidade tem impactos visíveis 
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na qualidade do ensino. Também o perfil sociocultural, econômico e profissional dos 

docentes sofre alteração, com a ampliação das redes.   

Dessa forma, a profissão de professor começa a desprestigiar-se, a perder 

autonomia, a deslocar-se nos espaços sociais: “Antes, uma profissão que conferia status 

às moças de classe média e alta; agora, a ascensão social para os que pertencem à classe 

mais pobre da sociedade” (CLARE, 2002, s/p.). Coerente com o avanço de uma época 

de explosão da industrialização e da comunicação de massa no Terceiro Mundo, a Lei 

de Diretrizes e Bases 5692/71 estabelece a Língua Portuguesa como “instrumento de 

comunicação e expressão da cultura brasileira”. A partir de então, a disciplina Língua 

Portuguesa passa a ser denominada Comunicação e Expressão na 1ª metade do 1º grau 

(1ª a 4ª série, antigo Primário); Comunicação e Expressão, na 2ª metade (5ª a 8ª série, 

antigo Ginásio) e só guarda denominação condizente com as práticas e currículos 

cristalizados pela tradição – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira – no que passou a 

se denominar 2º grau (antigo Colegial e atual Ensino Médio). Diante da reconfiguração 

dos objetivos da disciplina e dos novos perfis de alunado e do professorado, passa a 

valer um ensino mais preocupado com a realidade prática, que enfatiza, sobretudo, 

gêneros que circulam na comunicação de massa e nas mídias. Segundo Clare (2002, s/ 

p.): 

Um ensino utilitário, com a língua voltada para a oralidade e, dessa 
forma, adequada à nova clientela que assola as escolas. (...) Dava-se 

ênfase, então, apenas a textos jornalísticos e publicitários, 

praticamente ignorando-se os literários. Havia, ainda, destaque para 
textos não-verbais, charges e histórias em quadrinhos (Clare, 2002, 

s/p.). 
 

Assim, os materiais didáticos também sofrem acentuadas mudanças. Agora, em 

lugar das obras de referência como antologias e gramáticas, cria-se um novo tipo de 

material didático de apoio à prática docente que, segundo Batista (2001), 

propositalmente, interfere na autonomia do professorado. Batista (2003, p.49) mostra 

que este novo tipo de material, que conhecemos hoje como livro didático, propõe-se a 

estruturar e facilitar o trabalho do professor, apresentando não somente os conteúdos, 

mas também as atividades didáticas e, organizando-se conforme a divisão do tempo 

escolar, em séries/volumes e meses ou bimestres/unidades, por exemplo. 

 A gramática e a coletânea de textos são fundidas com um conjunto de 

instrumentos de normalização das atividades (observar, ler e responder a questionários 

etc.) e com as explicações didáticas, agora não mais realizadas pelo professor, mas pelos 
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novos autores de livro didático. Segundo Batista, (2003, p. 50), “Mais do que simples 

transcrições de trechos seletos, os compêndios passaram a apresentar orientações, 

exercícios, atividades, resumos, esquemas etc.”. Os livros adotam novas disposições 

gráficas e passam a incluir uma parcela significativamente maior de autores 

contemporâneos do que aquela que se observava nas antigas séries didáticas. 

 
[...] Segundo a Câmara Brasileira do Livro, o livro “novo” se 

caracteriza por: altas tiragens e preços baixos; gradação de 
dificuldades em atendimento ao novo tipo de professor; emprego 

dominante de atividades em atendimento à tendência do uso de 

técnicas dinâmicas do ensino; o uso generalizado de ilustrações em 
atendimento às modernas técnicas pedagógicas; a possibilidade de 

agilização e melhoria no processo de correção dos exercícios 

escolares, muito dificultado pela grande sobrecarga de trabalho do 

professor [...] (BATISTA, 2003, p48.) 
 

 

Segundo Choppin (1992, p.16), há quatro tipos de livros escolares, são eles: 

manuais, livros paradidáticos, obras de referência e edições de clássicos. Para ele, os 

livros didáticos são:  

 
Utilitários da sala de aula, obras produzidas com o objetivo de auxiliar 

no ensino de uma determinada disciplina, por meio da apresentação de 
um conjunto extenso de conteúdos do currículo, de acordo com uma 

progressão, sob a forma de unidades ou lições, e por meio de uma 

organização que favorece tanto usos coletivos (em sala de aula), 

quanto individuais (em casa ou em sala de aula) (CHOPPIN, 1992, 
p.16). 

 

Nesta perspectiva, é importante destacar que o trabalho que se espera do 

professor da escola pública, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esbarra no 

instrumento de letramento mais utilizado na escola brasileira: o livro didático, 

especialmente a partir da década de 1970. Atualmente, representa a principal, se não a 

única, fonte de trabalho com o material impresso na sala de aula, ao menos na rede 

pública de ensino. 

A sua qualidade pedagógica não foi motivo de preocupação até 1986, quando a 

reforma alterou o conteúdo de língua portuguesa a ser ensinado (BATISTA, 2004, p.07) 

e, sob a influência das descobertas das ciências da linguagem e da aprendizagem, 

iniciou-se um período de questionamentos sobre a qualidade dos livros didáticos, com o 

MEC chamando a responsabilidade pela avaliação e recomendação, além da compra e 

distribuição de livros didáticos destinados ao ensino fundamental público. Em relação 

aos livros didáticos que o mercado editorial oferece para o ensino médio, até 2003, eles 
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não eram distribuídos gratuitamente aos alunos da rede pública e não haviam passado 

por nenhuma avaliação de sua qualidade teórico-metodológica e didática. 

Somente em meados de 2003 foram elaborados os primeiros Princípios e 

Critérios para a Avaliação do Livro Didático de Português para o Ensino médio 

(Programa Nacional do Livro do Ensino Médio) PNLEM-2005, que definiram 

parâmetros para a primeira avaliação de livros didáticos de matemática e de língua 

portuguesa para esse nível de ensino.  

Vale lembrar que a primeira etapa dessa iniciativa do governo de avaliação e 

distribuição gratuita de livros para o ensino médio atendeu a um universo restrito de 

alunos somente das regiões Norte e Nordeste do país. Essa avaliação baseou-se em 

princípios e critérios definidos para ambas as disciplinas, que visam estabelecer os 

parâmetros básicos de qualidade do material didático comprado e distribuído pelo MEC 

em 2005.  

Hoje no Brasil, os livros didáticos são distribuídos gratuitamente para os alunos 

de todas as séries da educação básica da rede pública e para os matriculados em classes 

do programa Brasil Alfabetizado. Também são beneficiados, por meio do programa do 

livro didático em Braille, os estudantes cegos ou com deficiência visual, os alunos das 

escolas de educação especial públicas e das instituições privadas definidas pelo censo 

escolar como comunitárias e filantrópicas.  

Para efetuar essa distribuição, o governo federal executa três programas voltados 

ao livro didático: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do 

Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). O Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) executa diretamente os programas, não havendo 

repasse de recursos para as aquisições de livros, que são realizadas de forma 

centralizada. Depois da compra, eles são enviados aos estados, municípios, entidades 

comunitárias e filantrópicas e entidades parceiras do Brasil Alfabetizado.  

A definição do quantitativo de exemplares a ser adquirido para as escolas 

estaduais, municipais e do Distrito Federal é feita com base no censo escolar realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/MEC), que serve de parâmetro para todas as ações do FNDE. Os 

resultados do processo de escolha são publicados no Diário Oficial da União, para 

conhecimento dos estados e municípios. Em caso de desconformidade, os estados e 
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municípios podem solicitar alterações, desde que devidamente comprovada a ocorrência 

de erro.  

Os procedimentos citados acima não se aplicam ao livro didático que estamos 

pesquisando (Livro didático da telessala do Ensino Médio). Este faz parte da coleção do 

Telecurso 2000, Projeto Teleducação para o trabalho, da Fundação Roberto Marinho. O 

telecurso 2000 é uma proposta de educação a distância para dar atendimento, 

prioritariamente, a jovens e adultos que desejam fazer o curso, ou complementar sua 

escolaridade até o nível do Ensino Médio, bem como adquirir competências básicas 

para o exercício de uma profissão. Para participar, o estudante tem três alternativas de 

escolha; são elas: Primeira, assistindo às teleaulas, sozinho ou em pequenos grupos em 

qualquer lugar em que haja aparelho de TV disponível, sem necessitar da presença do 

professor (Orientador de Aprendizagem) durante a veiculação dos programas. Neste 

caso, trata-se da recepção controlada: o estudante faz sua inscrição num centro 

controlador, freqüenta o curso pelo menos uma vez por semana para tirar dúvidas sobre 

as teleaulas assistidas com o Orientador de Aprendizagem. Segunda, assistindo às 

teleaulas em qualquer lugar, sem nenhuma orientação anterior ou posterior e, portanto, 

sem freqüentar a teleaula ou o centro controlador: trata-se da recepção livre ou isolada, 

destinada aos participantes que tenham total impossibilidade de freqüentar uma telessala 

ou centro controlador. Terceira, freqüentando a telessala instalada numa instituição 

privada ou pública: trata-se da recepção organizada, na qual os alunos se reúnem com a 

presença do professor (Orientador da Aprendizagem) e realizam atividades individuais 

ou em grupo.  

Para obter certificado de conclusão na primeira e segunda alternativas, o 

estudante poderá prestar os exames supletivos oficiais, oferecidos pelas secretarias de 

educação do país. No caso da terceira alternativa, a certificação se dará através da escola 

em que o aluno está matriculado e onde freqüentou as aulas diariamente. A terceira 

alternativa é a que estamos pesquisando, quando a aquisição dos livros didáticos para as 

turmas se dá diretamente pela Secretaria de Educação, que os adquire através da 

Fundação Roberto Marinho (FRM) e os envia para as escolas estaduais que oferecem o 

telecurso. No Ensino Médio são três livros de língua portuguesa.  
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2. 2 – As diretrizes pedagógicas e a metodologia do Projeto Travessia 

 

O programa de correção de fluxo no ensino médio do estado de Pernambuco 

(Projeto Travessia) pretende atingir 160.000 alunos num período de quatro anos. Ele é 

colocado em pauta juntamente com a discussão sobre soluções que permitam saldar uma 

“dívida social” materializada nos altos índices de alunos reprovados e evadidos, 

incrementados no decorrer da história deste Estado. Esse programa constitui uma ação 

significativa no processo de entendimento da realidade educacional brasileira, pela sua 

interface com o problema da baixa escolaridade, por estruturar-se como um processo de 

ressignificação da construção de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, mais 

solidária e mais humana, tendo como foco maior a educação para todos.      

A metodologia pensada para o programa foi desenvolvida pela Fundação 

Roberto Marinho (FRM), uma instituição privada das Organizações Globo. No seu 

referencial está imerso um conjunto específico de preocupações e necessidades de 

ordem bastante práticas, centradas no “ensino contextualizado de um currículo relevante 

para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de um conjunto de habilidades básicas”. 

Isto está articulado a uma concepção de ensino, declarada na proposta, que procura 

valorizar a utilização imediata do que foi aprendido bem como o conhecimento prévio 

dos alunos, o que poderia favorecer a compreensão dos conteúdos e a motivação dos 

alunos para o retorno à rotina intensiva de estudos sobre os conteúdos curriculares 

(FIESP/FRM, 1994). 

As principais diretrizes pedagógicas do programa, em consideração às 

exigências das diretrizes curriculares, são a seleção de conteúdos relevantes, adequados 

e dosados em relação ao curto período de estudos, a ênfase em conteúdos funcionais e 

no desenvolvimento de habilidades básicas para a formação do cidadão – entendidas 

como a capacidade permanente de aprender, a criticidade e criatividade. Além disso, o 

documento refere-se à utilização das potencialidades de cada estudante e à avaliação 

contínua do processo de ensino-aprendizagem como diretrizes fundamentais que o 

caracterizam.  

Segundo a proposta pedagógica, os alunos do projeto serão preparados para 

desenvolver um uso eficiente dos mais variados recursos disponíveis no mundo do 

trabalho, demonstrando capacidade de organizar o espaço, de respeitar e compreender 

normas de funcionamento do sistema no qual está imerso, para a sua qualidade e 

produtividade. Deverá desenvolver habilidades específicas quanto ao uso, avaliação e 
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disseminação da informação e quanto à aplicação de conhecimentos na resolução de 

problemas concretos, o que envolve o desenvolvimento de sua capacidade de ler, 

escrever e comunicar-se, bem como de participar produtivamente de trabalhos em 

equipe (FIESP/FRM, 1994). A proposta pedagógica está baseada na concepção de 

aprendizagem que coloca o aluno no lugar de sujeito do processo de construção do 

conhecimento interdisciplinar. Assim, sugere que sejam trabalhadas as correlações entre 

cada disciplina, entre as diversas disciplinas e entre elas e o cotidiano do aluno. Os 

diferentes ritmos de aprendizagem também devem ser respeitados, os espíritos 

investigativo e cooperativo devem ser favorecidos, os erros devem ser vistos como 

inerentes ao processo de aprendizagem.  

 

 

2.3 – A Metodologia do Programa e a Prática do Professor  

 

 

O professor deve passar por um treinamento inicial, onde o essencial é o 

domínio e o conhecimento dos fundamentos e diretrizes do Programa. Dessa forma, em 

um curto período inicial, normalmente de uma semana, ele é apresentado à estrutura e 

funcionamento do Programa, bem como à proposta metodológica, à fundamentação 

pedagógica e aos procedimentos a serem desenvolvidos nas telessalas (inclusive como 

trabalhar com o livro didático). O Manual do professor é a principal referência para sua 

atuação, onde são apresentadas sugestões e informações consideradas relevantes para a 

aplicação da metodologia. É feita uma rápida contextualização do Programa, além da 

apresentação da proposta e algumas possibilidades de operacionalização. 

 O manual também delimita o perfil e as funções a serem exercidas pelos 

professores. Ele ainda explica a sistemática de avaliação da aprendizagem do aluno e do 

funcionamento do Programa como um todo, o que requer o acompanhamento dos 

trabalhos por supervisores num trabalho conjunto. Inclusive, são anexados a esse 

manual instrumentos de avaliação para diagnóstico da aprendizagem inicial dos alunos, 

para o acompanhamento, avaliação e revisão do conteúdo das disciplinas. Diariamente, 

a aula é organizada em momentos distintos. Inicialmente é feita uma problematização 

ou motivação, partindo de questões que fomentem uma discussão preliminar. Nesse 

momento, o aluno deve ser provocado a pensar no tema da aula. Em seguida, os alunos 
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devem assistir aos programas reproduzidos em vídeo, com DVDs adquiridos da Editora 

Globo (456 para o Ensino Médio).  

É importante dizer que na formação continuada do professor são trabalhadas 

e sugeridas algumas oficinas que o ajudam no desenvolvimento do trabalho com a 

problematização e/ou motivação, o que não parece ser tão difícil desenvolver se o 

professor se dispõe a fazê-lo. Já em relação à avaliação e revisão dos conteúdos de cada 

disciplina, também são trabalhados, mas não com tanta intensidade quanto os dois itens 

mencionados anteriormente. Acredita-se que, se o professor, rotineiramente, utilizar 

pedagogicamente mecanismos de aproximação do aluno com a sala de aula, a apreensão 

dos conteúdos acontece de forma favorável. Entretanto, no interior da sala de aula 

percebe-se que a qualidade do ensino pode ser desafiada. Em primeiro lugar, porque a 

formação do professor na sua grande maioria não condiz com a área específica do 

conhecimento na qual irá atuar, ou seja, o professor ao se inserir no programa de 

correção de fluxo, ministra aulas da sua área de atuação e também de outros 

componentes curriculares. 

 Em segundo lugar, na atuação do professor também podem ser observadas 

distorções em relação às definições apresentadas pela proposta do Programa, como por 

exemplo, início e conclusão dos módulos que muitas vezes não acontece de forma tão 

harmoniosa quanto está descrita no manual, seja por falta de equipamentos, de material 

didático ou mesmo pelo comprometimento e entendimento da escola com as diferenças 

na metodologia abordada. Tudo isso acaba interferindo na práxis do professor.  

Conforme instrução normativa nº 07/2008, as turmas são organizadas da 

seguinte forma: para cada duas turmas formadas, contratam-se três professores, (02) 

dois da área de humanas, responsáveis pelos componentes curriculares de língua 

portuguesa, história, geografia, artes, música, teatro, sociologia, filosofia e educação 

física, com carga horária de 200h/a para atuarem em uma única turma. Um professor da 

área de exatas, com sua carga horária de 200h/a atua em duas turmas, responsável pelas 

disciplinas de matemática, biologia, química e física.  

Na instrução, no artigo 8º, mostra-se que a carga horária total do curso é de 

1.600 (um mil e seiscentas) horas letivas e contempla os componentes curriculares das 

áreas do conhecimento relacionadas ao ensino médio.   Sua organização pedagógica está 

estruturada em 04 (quatro) módulos cuja identidade é garantida pelos seguintes eixos 

temáticos:  

I – O ser humano e sua expressão;  
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II – O ser humano interagindo com o espaço; 

III – O ser humano em ação; 

IV – O ser humano e sua participação social; 

Para que a identidade dos referidos módulos a partir dos eixos citados seja 

garantida, a formação continuada em cada módulo desenvolve atividades juntamente 

com o professor que contemplam cada temática e orientam um fazer pedagógico que 

valoriza os diferentes saberes, estimula o cotidiano produtivo e o diálogo.  A maioria 

das atividades em sala de aula é realizada por equipes, favorecendo os trabalhos 

investigativos, cooperativos e a interação do grupo, procurando sempre valorizar as 

potencialidades e as qualidades do estudante, possibilitando o desenvolvimento da auto-

estima, da autocrítica e da auto-avaliação, concorrendo para que este tenha iniciativa e 

organização,dessa forma, garantindo a permanência e consequentemente o sucesso dos 

alunos envolvidos nesse processo.  

Diante do exposto, fica evidente que a metodologia pensada exclusivamente para 

essa demanda de alunos parece ajudar o professor no processo de ensino e 

aprendizagem. Porém, nossas inquietações em relação ao uso LD nas telessalas do 

Projeto Travessia, ainda permanecem. As orientações em relação ao uso do LD são 

superficiais. Por isso, acreditamos ser importante perceber como os professores avaliam 

a perspectiva do LD analisado e se esse material didático favorece seu trabalho de 

ensinar. Para isso nos utilizamos de um questionário que responde um pouco sobre 

essas nossas inquietações. 

 

2.4 – O que dizem os Professores do Projeto Travessia sobre o Livro Didático de 

Língua Portuguesa analisado 

 

 

            Foi aplicado um questionário a 160 (cento e sessenta) professores que ensinam 

nas telessalas do Ensino Médio (Projeto Travessia), na rede Estadual de Educação, 

especificamente na Região Metropolitana Norte do Estado de Pernambuco, cujos 

municípios são: Araçoiaba, Itapissuma, Igarassu, Itamaracá, Abreu e Lima, Paulista e 

Olinda. Com esse instrumento pretendemos mostrar qual a avaliação dos professores 

que utilizam o LD pesquisado. Nosso olhar visa observar, através da visão dos 

professores, se a inserção das cenatextos, dos gêneros e das atividades propostas 

possibilita ou não a elevação do nível de letramento dos alunos focalizados. Interessa-
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nos também verificar se a forma como o LD está organizado favorece ou não o trabalho 

do professor. 

Durante a aplicação do questionário, ao longo do ano letivo de 2008, ocorreram 

muitos encontros de formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco juntamente com a Fundação Roberto Marinho, onde tivemos a 

oportunidade de solicitar aos professores que respondessem ao referido questionário de 

18 (dezoito) questões (ver anexo). Dentre os vários questionamentos que envolvem o 

trabalho com gêneros textuais, optamos também por verificar o perfil dos professores 

que estão inseridos no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no 

Projeto Travessia. O quadro abaixo apresenta características quanto ao sexo e faixa 

etária: 

 

QUADRO 1 – SEXO E IDADE DOS PROFESSORES 

 

Sexo 

Masculino: 9,5% 

Feminino: 90,5% 

Idade 

Até 24 anos: 2,5% 

De 25 a 29 anos: 10% 

De 30 a 39 anos: 32% 

De 40 a 49 anos: 38,5% 

De 50 a 54 anos: 11% 

 55 anos ou mais: 6% 

 

Podemos observar através do quadro acima que 90,5% dos professores são do 

sexo feminino e 9,5% masculino. Em relação à idade deles é apontado que somente 

2,5% deles têm até 24 anos; de 25 a 29 anos, 10%; de 30 a 39 anos, há um número 

considerável, 32%; 39 a 49 anos, o maior percentual 38,5%; de 50 a 54 anos, 11% e 

acima de 55 anos, 6%. Isso quer dizer que a média de idade dos professores das 

telessalas é de 40 anos e que 90,5% são do sexo feminino. A grande maioria dos 

professores 70,5% se encaixa na média de idade produtiva para atender às dificuldades  

dos alunos focalizados.   

A experiência do professor com telessalas em anos anteriores e o 

acompanhamento da turma desde o início do ano letivo também são aspectos que 

consideramos importantes para a avaliação do LD. Como será exposto no próximo 
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quadro, esses dois aspectos nos ajudam a perceber como o professor compreende o 

trabalho com essa modalidade de ensino, seja pela experiência em anos anteriores ou 

pelo acompanhamento da turma durante o ano letivo, já que há situações em que o 

professor é transferido de uma escola para outra por motivos diversos, como por 

exemplo: a escola em que está lotado é muito distante de sua residência, o horário das 

aulas não é compatível com um outro vínculo empregatício, questões administrativas da 

escola, dentre outras. Esses dois aspectos podem nos indicar que o professor pode estar 

fazendo uma avaliação superficial do LD, uma vez que sua passagem pela telessala e, 

consequentemente, com o LD em questão deu-se por um período muito curto.   

Veremos o quadro a seguir: 

 

QUADRO 2 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM TELESSALA E 

ACOMPANHAMENTO DA TURMA 

 

Tempo de experiência em Telessala 

Menos de 1 ano: 38% 

De 1 a 2 anos: 40% 

De 3 a 5 anos: 14% 

De 6 a 9 anos: 5,5% 

De 10 a 15 anos: 1,5% 

De 15 a 20 anos: 1% 

Acompanhamento da Turma 

Desde o início das aulas: 78% 

De 6 a 8 meses: 17% 

De 3 a 5 meses: 3% 

De 1 a 2 meses: 1% 

Há menos de 1 mês: 1% 

 

Os resultados mostram que o tempo de experiência em telessalas é 

consagradamente de 92%, na faixa que compreende de 1 a 5 anos de experiência, dado 

que indica um nível de experiência aproximado. Somente 5,5% dos professores 

apresentam experiência acima de cinco anos. No que concerne ao acompanhamento da 

turma, regularmente 78% dos professores estão com sua turma desde o início dos 

módulos.  

Esses dados demonstram que 92% dos professores pesquisados, ou seja, 

notadamente quase 100%, no mínimo conhecem o LD pesquisado, pois este faz parte do 

universo educacional há nove anos e eles dizem ter de 1 a 5 anos de convivência na 

modalidade de ensino a que o livro se destina. Os dados também podem indicar que, 

pela convivência, eles conhecem ou deveriam conhecer os problemas apontados pelo 
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programa de correção de fluxo no ensino médio do Estado de Pernambuco (Projeto 

Travessia). O programa se sustenta apresentando que 74% dos alunos que ingressam no 

Ensino Médio não conseguem concluir, seja por reprovação ou por evasão. Isso nos 

indica que, aproximadamente, de cada 100 (cem) alunos matriculados no Ensino Médio, 

70 (setenta) deles ou são reprovados ou evadidos. Assim compreendemos que os alunos 

das telessalas que utilizam o LD pesquisado também estão inseridos neste contexto. O 

professor conhecendo as características e dimensões do ato de ensinar nessa modalidade 

de ensino possivelmente irá propor a utilização do LD a partir do engajamento dos 

alunos.  

Nesta perspectiva, isso nos faz pensar que os professores podem fazer uma 

avaliação consistente. O que nos deixa preocupados é que, dependendo da formação 

acadêmica de cada um, essa avaliação pode ter diferentes significados. Não que 

acreditemos que o olhar do professor deva ser único, mas é necessário que se leve em 

consideração que a visão de cada um dependerá também da experiência na modalidade 

de ensino e da sua formação acadêmica, já que estamos falando de LD de Língua 

Portuguesa.  

Assim, levando em consideração o quadro abaixo, podemos verificar que 55,5% 

têm formação acadêmica em outras áreas do conhecimento, como por exemplo: 

História, Geografia, Educação Física, Sociologia, Filosofia, Artes. Com formação em 

Pedagogia, há 14,5% e somente 30% no Curso de Letras. Esses números indicam que é 

muito superior a quantidade de professor de outros componentes curriculares 

ministrando aulas de língua portuguesa nas telessalas. Esses dados também nos fazem 

pensar que a avaliação em relação ao LD pode ser comprometida, uma vez que, a nosso 

ver, a proposta dos autores do LD requer um professor com formação em língua 

portuguesa e que tenha uma concepção de língua/linguagem compatível com as teorias 

de letramento e de gêneros contempladas no LD.  

 

QUADRO 3 – FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DO PROFESSOR 

    

Formação 

Pedagogia: 14,5% 

Letras: 30% 

Outras áreas do conhecimento: 55,5% 

Titulação 

Especialização: 30% 

Mestrado: - 
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Doutorado: - 

Concluindo Especialização: 30% 

Nenhuma das respostas acima: 40% 

 

Quanto à titulação, o quadro acima mostra que, dos professores pesquisados, 

30% deles têm especialização concluída nas várias áreas do conhecimento, e 30% está 

em conclusão;neste cálculo está incluído também o Curso de Letras. Dentre os 

professores pesquisados não foi encontrado nenhum com Mestrado e/ou doutorado e 

40%  têm apenas o curso de graduação.   

 Objetivando verificar especificamente a avaliação dos professores das outras 

áreas do conhecimento sobre o LD pesquisado, apresentamos a seguinte afirmação: 

Como não tenho formação na área de letras, sinto dificuldades em trabalhar com o 

livro didático. Para nossa surpresa, 89% deles disseram que discordam, ou seja, somente 

11% deles sentem dificuldades em trabalhar com o LD.  Como já foi observado, o 

professor que atua nas telessalas, necessariamente, não precisa ter formação na área de 

Linguagens, algo que consideramos essencial para o bom desempenho do professor nas 

aulas de Língua Portuguesa ou em qualquer área do conhecimento. No entanto, de 

acordo com a Instrução Normativa N° 07/2008, para o ingresso do professor nas 

telessalas deverá haver um  habilitado na área de Ciências Humanas para atuar em todos 

os componentes curriculares dessa área, e outro da área de Ciências da Natureza/Exatas 

para atuar nos demais componentes curriculares que essa área requer.  

No caderno de formação de língua portuguesa elaborado pela FRM e entregue 

aos professores na formação continuada, o estudo da Língua Portuguesa na Telessala 

não se prende apenas aos conteúdos que abordam conceitos e regras estruturais da 

linguagem, mas procura, por meio dos princípios norteadores de seus pressupostos 

pedagógicos e de sua fundamentação metodológica, dar um tratamento didático que 

permita um avanço contínuo na construção e na ampliação de conhecimentos e no 

desenvolvimento de competências e habilidades pelo aluno. As competências e 

habilidades a serem desenvolvidas no decorrer dos módulos estão divididas em três 

etapas com seus respectivos objetivos: 

Representação e comunicação: 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da 

linguagem verbal;  

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade; 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes da vida; 
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Investigação e compreensão: 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo 

com as condições de produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação, propagação das idéias, escolhas e tecnologias 
disponíveis). 

 Recuperar pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do 

imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações 

preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e 

seus códigos sociais, contextuais e lingüísticos;   

 

 

Contextualização Sociocultural. 

 Considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação simbólica de experiências humanas nas formas de 
sentir, pensar e agir na vida social; 

 Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua 

escrita, na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento e na vida social. 

(p. 16) 

 

Segundo o documento, esses objetivos também estão presentes nos PCNEM, 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e, para atingir todos esses objetivos, é 

necessária a mediação pedagógica do professor de forma sistemática e durante todo o 

período letivo. O caderno de formação do professor ainda afirma que a presença do 

professor é indispensável; ele é responsável por todos os alunos da sala de aula e 

responsável por transformá-la num espaço onde a complexa realidade do aluno, seus 

saberes e seus fazeres são tomados como ponto de partida para reflexão, releitura e 

construção, à luz de um olhar integrador que se enriquece de significados mediatizados 

pelo professor e apoiado pelos diversos meios.   

Nesse sentido, o esquema abaixo retirado do caderno de orientação mostra que a 

proposta é caracterizada não só pela metodologia diferenciada, mas também pelo uso 

interativo de diversos recursos semióticos. A utilização sistemática dos livros e dos 

programas videográficos oportuniza que outros meios como o cinema o teatro, a música 

e o jornal cheguem à sala de aula. A mediação pedagógica entre esses e outros meios 

amplia e enriquece a prática pedagógica, atendendo, especialmente, à diversidade 

presente nas salas de aula, (não só dos alunos, mas também do professor de outras áreas 

do conhecimento).  
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Acredita-se que, se o professor seguir todas essas etapas da metodologia, dará 

conta dos objetivos propostos para o módulo em que está atuando, e, consequentemente, 

dos conteúdos referentes ao componente curricular estudado. Além disso, é enfatizado 

que o trabalho coletivo responde às necessidades de organização e autogestão do grupo 

de alunos a partir de diversas estratégias de construção de significado da ação coletiva. 

Dessa forma, o processo pedagógico é apoiado por equipes de trabalho, ou seja, de 

alunos, denominadas de socialização, síntese, coordenação e avaliação (vide abaixo), 

que objetivam desenvolver nos alunos competências pessoais e profissionais 

demandadas pela sociedade em geral e pelo mundo do trabalho.  
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  Como observado no esquema acima, ao longo dos módulos, os alunos irão 

desempenhar funções com distintas atribuições, tornando-se responsáveis pelo processo 

de aprendizagem e pelo alcance de resultados e metas do grupo. Segundo o caderno de 

orientação do professor, com o trabalho em equipe é possível consolidar os hábitos de 

respeito, de colaboração de participação crítica e de compromisso com uma cidadania 

planetária (p. 22).  

Isso nos leva a crer que os grupos de alunos acima mencionados ajudam o 

professor a colocar em prática a metodologia do programa. De acordo com os 

documentos de orientação pedagógica, esse é o fator primordial para o sucesso do 

aluno, e que, necessariamente, a formação acadêmica do professor não interfere nesse 

processo, já que não se trata de conteúdos específicos e sim de desempenho de funções 

com distintas atribuições como num trabalho desenvolvido na sociedade. 

Voltando ao questionário, também foi perguntado se todos os alunos da turma 

tinham o livro didático e se o utilizavam diariamente na sala de aula. Salientamos que o 

trabalho com a telessala em tela requer o uso diário do LD durante o módulo que 

oferece a disciplina, pois a leitura da cenatexto apresentada no LD é imprescindível para 

a compreensão dos gêneros inseridos a partir delas e consequentemente a compreensão 

das atividades propostas. Verifiquemos isso no quadro abaixo: 

 

QUADRO 4 – QUANTIDADE DE  LIVROS POR ALUNO 

Quantidade suficiente de Livros  Didáticos para os alunos  

Sim, todos têm: 97,5% 

Sim, a maioria tem: 1% 

Sim, metade da turma tem: 1% 

Sim, menos da metade da turma tem: 0,5% 

Não, esta turma não recebeu o livro didático: 0% 

Livro Didático utilizado diariamente na sala de aula 

Sim: 93% 

Não:  7% 

 

Observando o quadro acima, é possível perceber que, de acordo com a resposta 

majoritária dos professores, 97,5% dos alunos têm livros didáticos e 93% o usam 

diariamente na sala de aula. Esse dado mostra que a recomendação da metodologia do 

Programa de Correção de Fluxo no Ensino Médio referente à utilização do LD está 

sendo cumprida.  Para confirmar esse percentual, verificamos através da coordenação 

do Programa que a quantidade de livros entregue às escolas em 2008, foi de 24.360 
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(vinte e quatro mil trezentos e sessenta) para 8,120 (oito mil cento e vinte) alunos 

matriculados nas telessalas. 

Mais adiante no questionário, foi solicitado que o professor indicasse a sua 

posição em relação ao LD pesquisado. Para isso propusemos o seguinte: Relativamente 

às afirmações abaixo, indique a sua posição em relação ao livro didático de lingua portuguesa. 

(Marque apenas UMA opção em cada linha.  (A) Concordo (B) Discordo. 

QUADRO 5 – POSIÇÃO DO PROFESSOR EM RELAÇÃO AO LD 

O livro didático apresenta uma grande diversidade  de  gêneros textuais 

Concordo: 74% 

Discordo: 26% 

As cenatextos favorecem o trabalho do professor 

Concordo: 83% 

Discordo: 17% 

Percebo que os alunos gostam dos textos do livro didático. 

Concordo: 95% 

Discordo: 5% 

A partir do trabalho com os textos do livro didático tenho percebido um avanço na leitura e 

escrita dos alunos. 

Concordo: 74 % 

Discordo: 26% 

Como não tenho formação na área de letras, sinto dificuldades em trabalhar com o livro 

didático. 

Concordo: 11% 

Discordo: 89% 

O desinteresse dos estudantes em relação aos textos e atividades inseridos no livro didático 

dificulta o meu trabalho de ensinar. 

Concordo: 28% 

Discordo: 72% 

O livro didático atende aos critérios básicos para o desenvolvimento de habilidades de 

leitura, de atitudes e valores em relação ao convívio com a língua escrita. 

 

Concordo: 71% 

Discordo: 29% 

Percebo uma sintonia entre as cenatextos, os gêneros e as atividades propostas no livro 

didático.  

 

Concordo: 74% 

Discordo: 26% 

Se você participou de atividades de Formação Continuada, diga em que medida tais 

atividades foram úteis para a melhoria de sua Prática em sala de aula. 

Sim, muito: 93% 

Sim, pouco: 5% 

Não contribuiu: 2% 
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Considerando os percentuais no quadro acima, podemos verificar que 74% dos 

professores concordam que o LD traz uma grande diversidade de gêneros textuais e que 

95% dos professores dizem que os alunos gostam dos textos inseridos nele. Os dados 

também apontam que 74% dos professores afirmam que, a partir do trabalho com os 

textos presentes no livro didático, percebem um avanço na leitura e escrita dos alunos. 

No que se refere às cenatextos ou temáticas, como sugerimos nas análises, 

perguntamos se elas favorecem o trabalho do professor e 83% deles concordam com 

essa afirmação. Pode ser que as temáticas (cenatextos), por tratarem de situações que 

envolvem o dia-a-dia do estudante, e os gêneros selecionados a partir delas, sejam na 

sua maioria aqueles que, por suas características e usos, favorecem a reflexão crítica, o 

exercício de formas do pensamento mais elaboradas, bem como a fruição estética dos 

usos artísticos da linguagem, estimulem o trabalho do professor e, consequentemente, 

ajudem a elevar o nível de letramento dos alunos.  

Para nos ajudar a entender melhor a relação do professor com o LD e os alunos, 

fizemos a seguinte afirmação: O desinteresse dos estudantes em relação aos textos e 

atividades inseridos no livro didático dificulta o meu trabalho de ensinar. Podemos observar 

que a maioria 72% dos professores discorda dessa afirmação. Isso implica dizer que os 

estudantes estão interessados pelos textos e atividades inseridas no LD, reafirmando a 

idéia  de que o contato com diversos gêneros é um importante recurso para construir 

relações entre as práticas escolares e não-escolares dos jovens e adultos.  

Um trabalho com diversos gêneros permite a participação diferenciada dos 

alunos em práticas letradas, atende às necessidades e objetivos individuais. (KLEIMAN 

2006). Cada texto, independentemente da função que cumpre, tem uma finalidade 

particular, como por exemplo: defender, ressaltar, refutar, opinar, persuadir, advertir, 

divulgar, explicar, ironizar, divertir, emocionar. Necessário se faz ajustar-se às 

regularidades lingüísticas e discursivas próprias de cada gênero.  

Com relação ao processo de formação continuada, o professor foi questionado 

da seguinte forma: Se você participou de atividades de Formação Continuada, diga em que 

medida tais atividades foram úteis para a melhoria de sua Prática em sala de aula. De acordo 

com os índices acima, todos participam das formações. Somente 2% dizem que a 

formação continuada não contribuiu para sua prática pedagógica, 5% afirmam que 

contribui somente um pouco e consagradamente 93% estão muito satisfeitos com a 

formação que recebem regularmente.  
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Percebe-se que, prioritariamente, essas formações são desenvolvidas na 

perspectiva da atuação do professor como mediador da aprendizagem na sala de aula e a 

conseqüente ampliação dessa prática. Todas as ações vivenciadas neste processo tomam 

como referência a prática do professor diariamente, e têm o firme propósito de 

possibilitar a compreensão e a utilização adequada da metodologia da telessala.  

Para concluir, solicitamos uma avaliação do LD de Língua Portuguesa das 

Telessalas do Ensino Médio com os critérios: Ótimo, Bom, Razoável, Ruim. Os 

resultados apontam que os professores, resumidamente, avaliam o LD da seguinte 

forma: Ótimo: 12% , Bom: 71% , Razoável: 15% , Ruim: 2%. Percebe-se com os dados 

mencionados que o LD é avaliado pela maioria com o critério (Bom) 71%. Isso 

significa dizer que há poucas resistências à organização do LD que traz a presença 

expressiva das cenatextos em todos os volumes. 
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CAPITULO III 

Análise das temáticas e atividades do livro didático utilizado 

 

 

3. 1 –  Organização geral dos volumes   

 

 

Nesta análise procuraremos responder a alguns questionamentos que 

acreditamos serem essenciais no que concerne ao trabalho pedagógico com o LD em 

questão.  São eles: Qual a articulação entre os gêneros e as temáticas abordadas nas 

cenatextos? Os gêneros encontrados justificam sua presença nas temáticas? Por que foi 

escolhido esse grupo de gêneros para essa temática e não outros? A exploração das 

atividades tem uma relação direta com as temáticas e os gêneros ou só se relaciona com 

um desses aspectos? 

Para tanto, agruparemos as temáticas encontradas em cada cenatexto, os gêneros 

inseridos a partir de cada uma delas e as atividades propostas. Tudo isto para ver se há 

uma ligação entre esses três elementos.  Nosso olhar se dará especificamente na 

verificação da sintonia entre as temáticas, os gêneros e as atividades.  Para nós, esse 

confronto permite uma melhor compreensão da proposta do LD em questão, uma vez 

que observamos que, em cada cenatexto, há uma temática a ser estudada. Além disso, há 

também um número considerável de diversos gêneros. Se considerarmos a quantidade 

de gêneros e a quantidade de temáticas como algo importante numa proposta 

pedagógica, o LD apresenta esse requisito logo de imediato. Porém, a presença de cada 

gênero específico naquela temática precisa ser justificada, como também as atividades 

propostas para aquele gênero. Isso nos leva a pensar que as atividades propostas podem 

simplesmente não levar em consideração os gêneros, suas respectivas temáticas e as 

atividades de linguagens a eles relacionadas.  

Considerando essa possibilidade, a perspectiva de trabalho com os gêneros 

ficaria comprometida, uma vez que as atividades propostas estariam  

descontextualizadas. O que se pretende na verdade é desvendar como se dá essa 

interligação, junção, entre esses três elementos.  

É importante dizer que os livros são divididos por módulos e aulas, eles vão do 

primeiro módulo, que inicia no volume 1, e vai até o módulo 24, no volume 3. Já as 

aulas vão do número um, iniciada no volume 1, até o número oitenta, no volume 3. Os 
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volumes organizam-se em unidades temáticas relacionadas sempre às situações de uso 

efetivo, formando assim o que estamos chamando de blocos de estudo, já que, para cada 

temática, geralmente são utilizadas três cenatextos. Os volumes estão divididos nas 

seções: cenatexto, dicionário, entendimento, reescritura, reflexão, silêncio, pausa, 

saideira, redação no ar, aprofundamento, arte e vida. Agora veremos cada seção 

detalhadamente. 

a) Cenatexto, dedicada à leitura de um texto que foi apresentado na TV por quinze 

minutos através de uma cena. As cenas produzidas são comuns da vida cotidiana e 

representam as mudanças no comportamento lingüístico de cada pessoa, de acordo com 

a situação em que os personagens se encontram. Em outras palavras, as cenas são feitas 

a partir da simulação de situações de uso real da língua. O objetivo maior da cenatexto é 

mostrar como a língua portuguesa é rica em possibilidades de expressão, como também 

contribuir para que o aluno faça uma leitura consciente, reflexiva e crítica do mundo.  

b) Dicionário, dedicada à significação das palavras inseridas na cenatexto. 

c) Entendimento, dedicada às atividades de compreensão dos textos. 

d) Reescritura, dedicada à produção de textos. Esta seção mostra que a escrita faz parte 

da vida do ser humano e de suas necessidades. Nela, o aluno tem a oportunidade de 

produzir, reproduzir, ou completar textos, preencher formulários, documentos etc.  

e) Reflexão, Silêncio, pausa, dedicadas à exposição oral de idéias, informações gerais 

sobre assuntos da vida diária. Essas seções oportunizam ao aluno aprofundar sua 

capacidade de análise e de julgamento, através da informação e discussão de temas da 

vida diária para concordar ou discordar com o que está sendo exposto pela cenatexto. 

f) Saideira, dedicada à leitura de trechos escolhidos de nossa literatura, especialmente a 

nordestina, mas também são apresentados recortes de obras de autores de outras regiões 

do Brasil. Essa seção sempre aparece no final do bloco fazendo um fechamento da 

temática abordada.  Esse momento proporcionado pela Saideira completa a reescritura.  

g) Aprofundamento, dedicada aos exercícios gramaticais que são sempre abordados a 

partir da contextualização com as cenatextos. 

h) Arte e vida, dedicado à literatura. Aparece com freqüência no volume III. 

 

3.2  – Detalhamento do Volume l  
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No volume I, encontramos um total de 09 (nove) temáticas, em 23 (vinte e três) 

(cenatextos), com um total de 58 (cinqüenta e oito) gêneros. A primeira temática deste 

bloco (Esta língua tem história) traz uma reflexão sobre a origem da língua 

portuguesa, as vantagens de conhecer bem a língua portuguesa, de dizer com clareza 

tudo o que se pensa a respeito de algum assunto, de pensar sobre as vantagens de saber 

ler e escrever para obter informações necessárias para a vida.  

IMAGEM 1-   CENATEXTO: ESTA LÍNGUA TEM HISTÓRIA 

 

Percebe-se aqui que o estudante tem a oportunidade de ler e discutir na sala de 

aula sobre as diversas maneiras de usar a língua, tanto na fala quanto na escrita, 

mostrando que as práticas de linguagens utilizadas no dia-a-dia dos cidadãos estão 

sempre presentes em todos os espaços, a todo o momento, cumprindo diferentes 

funções. Ao relacionar os usos e as funções atribuídas à escrita, o foco central da 

temática se caracteriza por desvendar o poder que a língua tem na sociedade e que, a 

partir do momento em que o cidadão se relaciona bem com ela, ou seja, sabe utilizá-la 

adequadamente, ele é o mais beneficiado.  

O texto explora situações relacionadas a diferentes modalidades da linguagem 

(linguagem verbal e não-verbal, formal e informal e variedades lingüísticas), tendo em 

vista seus usos. O aluno é constantemente convidado a utilizar melhor a língua, em suas 

múltiplas variedades, regionais e sociais, e nas diferentes situações de interação social. 

Especificamente, aparecem os gêneros: verbete de dicionário e folheto de cordel que são 
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explorados para mostrar as diferenças entre a língua formal e informal. Em relação às 

atividades propostas, a partir dos gêneros acima citados, são explorados os sentidos 

conotativos de algumas expressões populares, visando à ampliação do vocabulário do 

aluno. Na seção reescritura, o aluno reescreve o cordel utilizando a linguagem padrão.  

Vejamos um exemplo dessas questões, retiradas do livro.  

IMAGEM 2 – TEXTO: SABEDORIA DE MATUTO 

 

IMAGEM 3 – ATIVIDADE DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

Após a discussão e reflexão do exercício anterior (p. 15), o LD enfatiza que “do 

ponto de vista da beleza, o poeta-vaqueiro está coberto de razão quando escreve como 
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escreveu” e solicita que se reescreva o mesmo poema no Português com a ortografia 

oficial: aquela forma que se encontra no dicionário e na gramática, ou seja, a forma de 

escrever que é considerada correta. Com esses exercícios, percebe-se que o fato da 

palavra acertar vir entre aspas já remete de certa forma, às concepções de variação 

lingüística, que são de grande validade hoje para a discussão dos diferentes modos de 

falar dos alunos.   

Observa-se também que os autores do LD procuram deixar claro que as 

atividades acima não sugerem que a linguagem do cordel seja errada, muito pelo 

contrário, requerem do aluno a leitura do cordel com toda sua arte para que ele perceba 

que a forma como o texto está escrito não é aquela utilizada na escola, porém, é possível 

entender o que o poeta quis dizer, pois na sua escrita está toda sua arte, ou seja, ele imita 

a fala do sertanejo, portanto, não pode ser considerada errada. Isso configura que a 

amplitude do folheto de cordel está presente no LD e, consequentemente, na sala de 

aula, sem a alegação de ser uma literatura repleta de erros. O professor nesse caso será 

sempre o grande aliado no que se refere a “saber” lidar ou não com essas questões.   

Há uma preocupação com o processo de desenvolvimento da linguagem escrita, 

assim como o reconhecimento da linguagem oral, o desenvolvimento da proficiência na 

norma culta, especialmente em sua modalidade escrita e nas situações em que seu uso é 

socialmente requerido. Ao se preocupar com os interlocutores, traz-nos a concepção de 

que, quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação sócio-

discursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual. Em essência, 

segundo Bathia (1993, apud MARCUSCHI, 2005, p. 19), os gêneros são formas de 

ação tática, ou seja, a ação com gêneros é sempre uma seleção tática de ferramentas 

adequadas a algum objetivo. Por isso a importância de se preocupar com o para quem, 

quando e onde se dará a ação interlocutiva.  

Três textos seguidos trazem a mesma temática: A informação certa é..., (p.17, 

23 e 28). Essa temática traz uma seqüência que vai mostrando, aos poucos, como uma 

pessoa pode ingressar no mercado de trabalho. O texto mostra o comportamento de uma 

jovem em três situações diferentes: preenchendo um formulário de inscrição, numa 

entrevista de emprego e escrevendo uma carta para seu irmão. O que se observa abaixo 

é que a leitura do texto faz com que o aluno fique curioso em saber como ela preencheu 

o formulário de inscrição, se passou ou não na entrevista e qual a resposta da carta que 

escreveu, mas ele só saberá se ler o próximo episódio. 
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IMAGEM 4 – CENATEXTO: A INFORMAÇÃO CERTA É... 

 

Neste bloco, vemos a importância da participação diferenciada dos alunos em 

práticas letradas, atendendo às necessidades e objetivos individuais do grupo de alunos 

focalizados, uma vez que a grande maioria dos alunos convive no dia-a-dia com as 

situações de linguagem apresentadas nas cenatextos. Isso permite tanto a ação 

individual competitiva quanto a ação cooperativa; aproveita as potencialidades para a 

escritura de vários gêneros de texto, o que normalmente não acontece nas aulas de 

língua portuguesa no ensino médio regular.  

A estratégia utilizada pelo LD na construção de relações entre as práticas não-

escolares e as escolares envolve os alunos na observação e identificação de questões 
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sociais de cidadania. Inclusão que os mobiliza a fornecer ao professor, através da leitura 

e escritura dos textos acima citados, informações sobre seus projetos de vida, tornando 

possível a participação mais eficaz nas práticas letradas. Neste sentido, no processo de 

compreensão de um texto, o leitor utiliza na leitura o conhecimento acumulado durante 

toda a sua vida. Conforme afirma Kleiman (op.cit. p.13), “[...] sem o engajamento do 

conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão”. Esse conhecimento prévio é 

composto por vários níveis de conhecimento que envolve o ato de ler. O primeiro é o 

lingüístico, aquele conhecimento implícito de falantes nativos, o que permite que 

pessoas falem uma mesma língua. Ele envolve aspectos como pronúncia, vocabulário, 

regras e uso da língua; desempenhando um papel central no processamento do texto, o 

que possibilitará a identificação de categorias até chegar à compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sendo assim, é perceptível que no LD há uma preocupação com o 

desenvolvimento do aluno-leitor e, consequentemente, do aluno-escritor, principalmente 

quando a tarefa principal é levar o aluno a utilizar adequadamente a linguagem oral 

(entrevista) ou escrita (formulário de inscrição e carta), de modo que o ajude a participar 

efetivamente das atividades de linguagem coletivas e individuais exigidas pela 

sociedade letrada. Essa ação, segundo Schneuwly e Dolz (2004, p.74), consiste em 

produzir, compreender, interpretar e/ ou memorizar um conjunto organizado de 

enunciados orais ou escrito, dessa forma, implicando diversas capacidades da parte do 

sujeito.  

Os gêneros que estão interligados na temática estudada são: Entrevista de 

emprego, carta pessoal, ficha de inscrição, piada, conto (Circuito Fechado, de Ricardo 

Ramos) e documento histórico (trecho da carta de Pero Vaz de Caminha). Percebe-se 

que aqui há uma evidente relação entre os gêneros e as situações de linguagem 

vivenciadas pela jovem protagonista na temática acima. Pode-se dizer que a leitura, 

escrita e reescrita dos textos, oportunizam ao aluno integrar-se ao mundo do trabalho, 

com condições para prosseguir, com autonomia, no caminho de seu ingresso ou 

aprimoramento profissional. As atividades propostas na seção “saideira”, geralmente 

trazem a leitura de textos que circulam na esfera literária; seu principal objetivo é dar 

um fechamento ao que foi trabalhado na temática; em alguns casos ainda produzem um 

efeito de humor, como no caso da piada abaixo, intitulada “O teste” que explora 

humoristicamente o uso dos substantivos diante de possíveis contextos.     
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IMAGEM 5 – TEXTO: O TESTE 

 

Uma outra temática inserida no volume 1 está nas páginas (35,42 e 47) com as 

cenatextos: Como vou dizer isso agora? Ela sugere que o aluno imagine como a jovem 

que foi admitida há pouco tempo está no seu novo emprego. A primeira situação mostra 

como ela está dominando a linguagem de vendedora, sua nova profissão; as outras duas 

situações focalizam como a jovem está utilizando a linguagem escrita, já que no 

trabalho a exigência de materiais escritos faz parte do cotidiano da empresa. Ela fica se 

perguntando o tempo todo: Como vou dizer isso agora? Isso justifica a temática, que 

traz uma reflexão bem extensa sobre a adequação da linguagem à situação em que a 

jovem se encontra.  

Os autores do LD evidenciam os desafios que um jovem enfrenta diante de 

novas situações impostas pelo trabalho e pela sociedade de um modo geral, objetivando 

o desenvolvimento e ampliação das práticas de linguagem por meio do ensino dos 

gêneros que circulam nestas esferas, como por exemplo: relatório, carta/pessoal, carta 

de cobrança, carta/resposta e diálogo de um romance. As atividades propostas 

continuam explorando a linguagem formal e informal, intensificando que nem todas as 

pessoas falam da mesma forma, e que o uso que cada falante faz da língua varia de 

acordo com vários fatores, como por exemplo: a idade, a escolarização, a região em que 

vive, e a situação em que a fala ou a escrita ocorre. Segue um exemplo dessas 

atividades. 
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IMAGEM 6 – ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Os exercícios acima enfatizam a necessidade de se escrever e reescrever o 

mesmo texto, para vários destinatários, visando desenvolver no aluno as capacidades 

necessárias para produzir e compreender a linguagem que cada situação requer. 

Bronckart (1999, p.74) reforça essa idéia ao afirmar que “os agentes leitores precisam 

ter uma melhor relação com os textos para agir com a linguagem de forma mais eficaz”.  

A temática “Dizendo de outra maneira”, nas páginas (5l, 57 e 62), desenvolve 

uma discussão a respeito de como uma pessoa pode dizer o que pretende utilizando a 

linguagem escrita. Traz uma reflexão sobre como planejar e elaborar um texto, 

enfatizando que, por mais simples que seja, não se pode dizer o que se quer de qualquer 

maneira. Para isto o material traz vários exemplos de: cartaz, pedido de férias, bilhete e 

aviso. As atividades propostas reforçam a idéia de que nesses gêneros há informações 

que precisam estar muito claras e que o escritor não pode ignorar a linguagem formal, 

deve organizar o texto de tal forma que qualquer pessoa que necessite das informações 

contidas no texto entenda o que se pretende. Vejamos abaixo um exemplo dos 

exercícios propostos a partir dos gêneros estudados. 

IMAGEM 7 – ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE TEXTO 
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Nas páginas (73, 80 e 86) inicia-se o módulo IV com a temática Com vinagre 

não se apanham moscas (e não se apanham mesmo!). Essa temática discute como a 

linguagem utilizada pelas pessoas pode erguer ou derrubar as barreiras entre elas e traz 

uma reflexão sobre como devem ser escritos textos que geralmente circulam na esfera 

do trabalho, como por exemplo: Avisos, Circular, Convocação, Cartaz, Gráfico, 

Relatório e Ata de reunião. Essa reflexão se dá a partir da insatisfação e desconforto 

causados pela agressividade e lacunas numa circular enviada pelo setor de qualidade de 

uma empresa aos funcionários. 

A circular convoca-os para uma reunião que tratará de assuntos relacionados à 

qualidade no serviço da empresa. Na reunião, Elvira, a mesma personagem das outras 

temáticas, pede a palavra e mostra a circular refeita por ela e revista por alguns colegas, 

mostrando a clareza, a precisão e a cordialidade que faltou na outra circular, sem 

demonstrar nenhuma postura de arrogância. Como todos concordaram, ela aproveita a 

oportunidade e pede licença para apresentar um gráfico que mostra quatro pontos 

importantes e que deveriam ser considerados pela empresa naquela reunião, 

principalmente o setor de qualidade da empresa. O gráfico apresentado mostra que o 

maior problema da empresa era a comunicação que circulava com dificuldade. 

IMAGEM 8 – CENATEXTO: COM VINAGRE NÃO SE APANHAM MOSCAS! 
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A partir de toda essa discussão, o LD explora bastante as questões que envolvem 

o trabalho, levando o aluno a refletir sobre sua postura no cotidiano, orientando sobre 

como se posicionar diante das situações que envolvem a fala e a escrita, realçando 

sempre a idéia de que o importante é saber que a linguagem varia conforme o seu 

contexto de uso. As atividades de uma forma geral exploram o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas, como a de falante e de ouvinte, de leitor e de escritor de 

modo a atender às múltiplas demandas sociais, responder a diferentes situações de 

produção do discurso até o desenvolvimento de valores e atitudes. A seção reescritura 

explora a produção de textos, considerando suas condições de produção, finalidade, 

especificidade do gênero e interlocutores escolhidos. Como pode ser observado abaixo, 

trata-se de uma iniciativa para melhorar a elaboração dos textos, no caso específico, a 

circular. As atividades apresentam movimentos de muita reflexão sobre a situação de 

produção em que a escritura ocorrerá. 

IMAGEM 9 – ATIVIDADES DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

A aula quinze inicia o módulo V que vai até a aula dezessete, nas páginas (93,98 

e 103) com a temática: Nem muitos nem poucos: quantos? Nesta cenatexto, há um 
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diálogo entre patrão e empregado sobre a abertura de uma filial de uma oficina 

mecânica. O texto traz uma reflexão referente ao estoque da matriz, se poderia ou não 

fornecer peças para a filial; mas eles só o saberão se contarem e colocarem por escrito 

todo o estoque, para então saberem quantas e quais peças vão poder fornecer, para 

decidir quanto, como e em que investir.  

 Para isso o funcionário terá que colocar em prática o preenchimento de 

documentos que fazem parte da rotina de uma oficina, como por exemplo: nota fiscal de 

serviço, nota fiscal de vendas e tabela de estoque. O objetivo principal aqui é mostrar ao 

aluno que, através do preenchimento desses textos, é possível informar com precisão a 

quantidade de cada peça existente na oficina; do contrário as informações só seriam: 

muitos, poucos, vários, mostrando imprecisão. As atividades propostas exploram o 

preenchimento das notas ficais e da tabela de estoque. 

A temática estudada nas páginas (110, 118 e 127) tem como título: Cuidando 

do seu nome. O texto apresenta um diálogo argumentativo entre os flagelados de uma 

cidade e alguns funcionários da prefeitura. Todos eles preocupados em desempenhar 

melhor seu trabalho na sua área de atuação, e não em resolver os problemas 

relacionados aos flagelados. O interessante (e lamentável) é que, apesar de todos os 

transtornos causados pela chuva, o prefeito não se encontra na cidade e ainda por cima 

não mora nela.  

Para resolver a situação instalada na cidade, o presidente do Conselho Municipal 

da Defesa Civil informa que vão fazer uma campanha para conseguir agasalho e 

comida, e que será necessário fazer um cadastramento de todas as pessoas que ali se 

encontram, para saber quais moram na cidade, uma vez que é comum na nossa 

sociedade, em situações como essa, encontrar pessoas de outras localidades que se 

inserem no grupo atingido para obter vantagens. Ele deixa bem claro que o importante é 

o povo pensar que o prefeito, mesmo de longe, está acompanhando tudo. 

 No texto fica evidente a prática da corrupção entre vereadores e prefeito, uma 

vez que o prefeito vai distribuir dez lotes para cada vereador dar para o grupo que o 

apóia, evidenciando que o lote não é para quem precisa, para quem está desabrigado, e 

sim para quem votar no vereador e, consequentemente, no prefeito. No desenrolar da 

história, acontece uma reunião informal com os vereadores e o prefeito, eles abandonam 

a linguagem formal, cheia de decoro parlamentar usada nas reuniões da Câmara, para 

fazer uso da linguagem coloquial; essa passagem do texto tem o objetivo de fazer o 

aluno pensar nos vários contextos em que a linguagem formal e informal se  
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manifestam, ou seja, se eles estivessem numa sessão plenária da câmara não seria tão 

adequado usar a linguagem coloquial.  

Verificamos que essa temática, especialmente, aborda a questão da cidadania, 

tem uma evidente conotação sociopolítica; e há também um forte cuidado em trazer a 

ética como ponto fundamental da conduta humana. Para isto, discute sobre vários 

assuntos: concurso público, estabilidade no trabalho, Constituição Federal, parlamento, 

entidades não governamentais, cidadania etc. Os autores do LD trazem os artifícios da 

linguagem dos políticos e a carência discursivo-argumentativa da população que não 

sabe como se impor discursivamente. Isso demonstra uma preocupação com o tipo de 

cidadão que está sendo formado. Traz também a reflexão de que o aluno do ensino 

médio se insere no contexto de eleitor e, portanto, deve ter consciência política para 

votar. As atividades estão relacionadas à temática, no momento em que elas se dedicam 

a analisar as falas e seus contextos de produção, suas variações lingüísticas e suas 

implicações políticas. Para dar um fechamento ao tema, a seção “saideira” mais uma 

vez, traz um trecho da peça teatral de Dias Gomes, O bem-amado. Os personagens que 

aparecem na peça parecem com aqueles políticos que estão presentes no texto lido, há 

uma relação bem direta com o cenário apresentado na temática, inclusive a linguagem.                                                                                                                                                                                                                                

No trecho da peça teatral, o prefeito da cidade de Sucupira, Odorico Paraguaçu, 

é um exemplo acabado da esperteza, ele acaba de vender para uma multinacional, terras 

das quais ele não é dono. Ele contracena com seu secretário, Dirceu, um atrapalhado 

colecionador de borboletas. 

A última cenatexto deste volume traz a temática: Esta idéia vende, que mostra 

uma conversa entre a jovem Elvira (aquela que apareceu em algumas temáticas 

anteriores) e um antigo amigo do colégio que se formou em publicidade. A temática 

explora o poder que a publicidade tem sobre o consumidor, e que elas são feitas por 

profissionais especialistas na arte de vender. A temática discute os limites impostos pela 

lei do Código de defesa do consumidor e a publicidade enganosa ou abusiva, levando os 

alunos a refletirem sobre os direitos do consumidor e o uso do Serviço de Proteção ao 

Consumidor como ação de cidadania.  

Os gêneros que são explorados são o anúncio e o slogan. Na seção “reflexão”, as 

atividades solicitam que os alunos discutam sobre o fenômeno da propaganda, se ela é 

mesmo a alma do negócio ou não. Para isto precisam ler sobre a regulamentação sobre 

propaganda, se muito ou pouco rigorosa com certos produtos, tais como: fumo, bebida e 

armas, indagando se isso deveria se estender para outros produtos. Na seção “redação 
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no ar”, as atividades se relacionam com muita propriedade na temática, uma vez que 

traz um exemplo de publicidade que se configura na letra de uma canção famosa na 

época da Copa do Mundo de 1994. Observemos: 

IMAGEM 10 – TEXTO: VAI BRASIL 

 

 

Essa canção veicula a publicidade de uma marca de cerveja, em que o autor 

conseguiu relacionar a cerveja e a paixão pelo futebol, por meio de imagens bastantes 

características, fazendo uma ligação entre publicidade e arte. Aqui o aluno se depara 

com a observação do que estava diretamente acontecendo no calendário nacional, o 

acontecimento esportivo mais importante, a Copa do Mundo, e a sedução da 

propaganda, uma verdadeira arte que vende a idéia de que cerveja e futebol combinam 

muito bem. Percebe-se que há uma articulação entre a temática abordada, os gêneros e 

as atividades propostas. 

 

 

3.3  - Detalhamento do Volume 2 

 

 

No volume II, encontramos um total de 11 (onze) temáticas, em 27 (vinte e sete) 

cenatextos, com um total de 68 (sessenta e oito) gêneros inseridos a partir delas. A 

primeira temática deste volume denominada “Nem só de trabalho vive o homem” traz 

uma reflexão sobre a importância da leitura na vida do ser humano. Essa temática expõe 

que o texto literário tem a função de mostrar como a literatura faz parte do nosso dia-a-

dia e que nem só de trabalho vive o homem; a apreciação da beleza é uma das boas 

coisas da vida. O texto mostra a jovem lendo um trecho do romance Mad Maria e 

fazendo comentários com sua amiga sobre a forma como o autor escreve o romance; ela 

tinha a sensação de que todos aqueles acontecimentos eram reais, mas ao mesmo tempo 

achava que não, pois no próprio livro o autor diz que ele não passa de um romance 

ficcional. Essa sensação que a jovem sentia não foi um impedimento para vivenciar a 
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emoção que a leitura da obra provocou, muito pelo contrário, mesmo sabendo que os 

fatos não eram reais, a forma como o autor escreveu o romance transmitia  a sensação 

de realidade. 

Os autores do LD nesta cenatexto têm a finalidade de estabelecer um vínculo 

mais direto entre o aluno e a literatura, mostrando que ela não está preocupada em ser 

fiel a fatos reais (como discutidos na maioria dos textos do volume anterior), embora 

muitas vezes baseie-se neles. Essa proposta evidencia que os textos literários 

oportunizam ao aluno o aprendizado de muitas outras culturas, como por exemplo, 

sobre a vida de um povo, lendo seus livros, tendo acesso à sua literatura. Entretanto, 

mesmo tratando muitas vezes da realidade, o objetivo primordial de uma obra literária é 

ser uma obra de arte.  

Nas seções entendimento e reflexão, o aluno é convidado a perceber no texto de 

Marcio de Souza, Mad Maria, que não há a intenção de fazer uma reportagem que 

informe ao leitor onde, como e quando aquilo acontece. O autor pinta um quadro 

desesperador, cheio de sentimentos humanos como, por exemplo: o ódio, a raiva, a 

incredulidade, a insensibilidade, o temor, a frieza, a desesperança e o desalento. Assim, 

é tratado um perfil da intolerância humana, do desespero, da relação entre as pessoas 

que pode levá-las ao ódio e à perversidade. Sentimentos comuns no nosso dia-a-dia. Há 

uma conexão entre essa temática e as duas últimas do volume I, uma vez que no texto 

“O bem amado” também há esses sentimentos.  

 

Nas páginas (14, 21 e 29) encontramos a temática “Escreveu, tá valendo!”. Em 

torno do tema são discutidas  questões relacionadas à escrita de correspondências como, 

por exemplo: cartas, memorandos, telegramas, mostrando que, de modo geral, as 

correspondências têm a função de informar, de comunicar alguma idéia, de esclarecer 

fatos etc., mas que os escritores também se utilizam dessa forma de escritura para se 

expressar literariamente e fazer arte. A grande diferença é que suas correspondências 

contêm, acima de tudo, um caráter artístico.  

No desenvolvimento da temática, sempre na seção arte e vida, o aluno tem 

oportunidade de ler, neste caso, uma carta que envolve três grandes escritores da 

literatura brasileira, cujo remetente é José de Alencar, o destinatário é Machado de 

Assis, e o assunto incide sobre um terceiro escritor, o jovem Castro Alves. É solicitado 

também que o aluno observe na carta a quantidade de imagens, a linguagem cheia de 

metáforas e de poesia (vide anexo1, p. 87).  
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Tudo isto para mostrar a diferença em relação aos memorandos, que foram lidos, 

escritos e reescritos anteriormente, sua linguagem sucinta, objetiva e prática. Mais 

adiante, é solicitada a leitura de um relato de um interrogatório feito numa delegacia nos 

tempos da ditadura. O objeto da “subversão” é um telegrama de amor! De Rubem 

Braga, esse texto, mostra com clareza o que uma senhora quis dizer ao seu amado 

naquele telegrama.  

 No interrogatório ela explica com clareza todas as palavras que colocou no 

telegrama, a forma como está escrito caracteriza um texto literário. Em seguida, é 

explorado um relatório feito por Graciliano Ramos, em 1926, quando era prefeito de 

Palmeiras dos Índios, no Estado de Alagoas, para o Governador do Estado. Embora o 

relatório seja baseado na vida real, ele é recheado de muitos momentos literários e 

constitui um caso raro na história da literatura brasileira: é um documento legal - 

portanto, tem compromisso com a realidade – mas, ao mesmo tempo, pode ser 

considerado uma peça literária pela maneira como é escrito.  

Nas atividades são exploradas as diferenças e semelhanças entre os relatórios 

burocráticos e o relatório de Graciliano Ramos, mostrando como ele construiu a 

introdução, o desenvolvimento e a conclusão, de maneira bem diferente dos relatórios 

que foram escritos e reescritos em toda a temática. Neste sentido, na forma como os 

textos estão sendo explorados, notadamente há um entrosamento entre a temática, os 

gêneros e as atividades solicitadas. Esta proposta se ampara na que Guedes (2006, p. 47) 

diz a respeito do ensino de língua portuguesa: “Professor tome como roteiro de suas 

aulas a literatura brasileira, que vem não só nos revelando quem somos nós, mas 

também construindo a língua em que mais adequadamente temos sido capazes de nos 

dizer quem somos nós”.  

Nas páginas (37,44 e 48) a temática abordada é “Data venia” (esse título é uma 

expressão de origem latina que significa com a devida vênia, ou seja, com todo respeito, 

com sua permissão). Lendo o texto abaixo, percebemos que há um trabalhador que foi 

demitido e precisa mover uma ação trabalhista contra a empresa que o demitiu, como 

também uma ação cível de pensão alimentícia contra sua ex-mulher, mas, para isto, 

necessita de alguém que o represente judicialmente. Os autores do LD aproveitam essa 

situação para mostrar as diferenças entre textos puramente informativos e outros textos 

(como o literário, ao qual não interessa apenas a informação, mas a emoção, o prazer, a 

arte, a contestação e a denúncia).  
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IMAGEM 11 – CENATEXTO: “DATA VENIA” 

 

 

Na seção redação no ar, a tarefa principal do aluno é ler os gêneros: texto oficial 

(modelo de procuração), jornalístico informativo, e observar que eles pretendem ser 

objetivos, informativos, e evitam a expressão dos sentimentos do autor; o que importa é 

a informação. Em seguida, na mesma seção, a leitura do poema “Operário em 

Construção” de Vinícius de Moraes, fazendo uma ligação com a temática central. Trata-

se de uma imagem poética que, de acordo com o contexto, lembra a importância do 

trabalho do operário. É pelas mãos dele que são construídas as casas, os prédios as 
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igrejas, os quartéis e as prisões. O poeta compara o operário a um pássaro sem asas, de 

modo que tenhamos a imagem do operário subindo com as casas que constrói. 

Para exemplificar a diferença entre o texto literário e o texto informativo, o 

aluno precisa comparar a letra da música Iracema, de Adoniran Barbosa, com um texto 

jornalístico, da Revista Isto É. O dois textos falam sobre morte provocada por acidente e 

o aluno precisa observar que, na letra da música, Adoniran Barbosa não fala apenas 

sobre o acidente sofrido por sua amada, mas também sobre o  quanto ele lamenta essa 

perda. Os autores do LD chamam a atenção do aluno para ele observar com cuidado 

como o texto foi construído, de modo a termos a impressão de que o poeta, de fato, está 

sofrendo. Em alguns versos, ele fala com Iracema e em outros ele fala dela. Essa forma 

de falar é muito comum quando as pessoas estão lamentando a perda de alguém. Por 

outro lado, o trecho da notícia retirada da revista é uma maneira bastante técnica de 

noticiar, com dados e termos da área. O texto não apresenta outros dados além dos que 

expressam os fatos ocorridos, procurando apenas transmitir informação.  

IMAGEM 12 – TEXTO: IRACEMA 

 

 

IMAGEM 13 – TEXTO: NOTÍCIA 
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Após a reflexão acerca dos textos acima, na seção redação no ar, a tarefa do 

aluno é transformar um texto comum para um texto literário e vice-versa.  

Na página (55) a temática estudada é a seguinte: Reclamar ou não: eis a 

questão!  A cenatexto apresenta o diálogo entre dois homens: um que foi demitido há 

pouco tempo e colocou a empresa na justiça e um outro que agora é taxista, mas que no 

passado foi um microempresário. Eles têm opiniões contrárias sobre uma questão: 

devemos reclamar ou não dos direitos trabalhistas? Esse diálogo justifica a temática. 

Neste texto o aluno é convidado para ler e refletir sobre os argumentos de cada um dos 

personagens em relação aos direitos do trabalhador, já que, para um deles é válido 

reclamar esses direitos e para o outro essa reclamação não procede. As atividades 

exploram duas questões importantes: os argumentos de cada personagem para justificar 

suas opiniões e a leitura de dois gêneros, notícia de jornal e crônica. Observe: 

 

IMAGEM 14 - TEXTO: MINISTRO DIZ QUE FOI “MAL-INTERPRETADO” 

 

IMAGEM 15 – TRECHO DO TEXTO: MENINA NO JARDIM 

 

Verificamos que os dois textos acima, tratam da mesma questão abordada na 

cenatexto, o que favorece a compreensão dos alunos. Percebe-se também que a intenção 

dos autores do LD é mostrar a diferença entre texto jornalístico e o literário, mostrando 

que a mensagem trazida pelo texto jornalístico tem a utilidade de informar ao leitor o 
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posicionamento do ministro em relação aos direitos trabalhistas. Já na crônica, o que 

menos importa é a informação. A função maior do texto, se é que podemos apontar uma 

função para o texto literário, é exercitar a linguagem expressiva. 

Nas páginas (62,69 e 75) a temática a ser estudada é: Tudo certo, compadre? 

Os textos evidenciam questões relacionadas à vida no campo e na cidade; mostra que o 

ser humano necessita sempre trabalhar e estudar para ter uma vida melhor. Num 

diálogo, entre marido e mulher, vários problemas da vida cotidiana são discutidos pelo 

casal, inclusive sobre o papel da mulher na sociedade. Tudo começa quando eles 

recebem um convite para a festa de lançamento do livro de poesias do filho de um de 

seus amigos fazendeiros. Ele, por achar poesia algo sem utilidade na vida das pessoas, 

desconsidera o convite, contrariando assim sua mulher, que por sua vez, rebate as 

posições do marido, justificando que gostava muito de ler e que aquela era uma 

oportunidade única de se divertirem na cidade. Ela argumenta que gosta muito de ler e 

que seus livros têm sido um companheiro constante, já que o marido só pensa em 

plantar, colher e tirar leite de vaca. 

Ela mostra ao marido, através de seus argumentos, que a vida não é só prosa e 

sim versos também, e que todo ser humano precisa ter sonhos para viver melhor.  A 

partir de então, o marido começa a perceber a vida de outra forma, até se emociona com 

o nascimento de um bezerro novo, ou com a carta carinhosa recebida após o lançamento 

do livro. Por outro lado, o compadre de seu marido não entende a mudança dele e 

pergunta: Tudo certo, compadre? Justificando assim a temática. Os gêneros que 

encontramos aqui são carta pessoal, convite e poesias. As atividades propostas exploram 

a diferença entre um texto escrito em prosa ou em versos, destacando que mesmo quem 

conhece pouco sobre esse funcionamento da linguagem consegue distingui-los. A 

próxima temática traz mais elementos para essa discussão. 

Nas páginas (83,90 e 96) a temática a ser explorada é Todo poder emana da 

língua, que traz muita informação sobre o que é uma cantoria, também conhecida como 

peleja, desafio ou contenda. Ela mostra que na cantoria (disputa, como é conhecida pela 

maioria das pessoas), vence sempre o cantor que cria os melhores repentes, que são os 

versos de improviso, feitos na hora da peleja. Na cenatexto é apresentada ao aluno uma 

peleja construída pelos autores do LD a partir da mistura de versos de várias disputas 

célebres acontecidas no Nordeste. Ela acontece entre dois cantadores que nunca 

existiram, Osias Cipriano Pereira e Zé dos Anjos. Vejamos um pouco desses versos: 
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IMAGEM 16 – TEXTO: PELEJA 

 

Uma observação importante a ser feita aqui é que na primeira cenatexto do 

volume 1, Esta língua tem história (p. 14), encontramos o texto “Sabiduria de 

matuto”, trazido exatamente para explorar os sentidos conotativos de algumas 

expressões populares, visando à ampliação do vocabulário do aluno. Agora no volume 

2, essa reflexão feita em aulas anteriores é retomada ( esperamos que o professor 

perceba isso ) de forma que o aluno observe que nesse segundo momento, o trecho da 

peleja acima traz muitas expressões pouco populares, diferentemente do texto estudado 

no volume 1, que está recheado dessas expressões. Os dois textos estudados são 

exemplares do gênero folheto de cordel, mas o objetivo principal aqui não é só o de 

ampliar o vocabulário do aluno e mostrar a diferença entre a linguagem formal e 

informal, acrescenta-se, também o desenvolvimento da competência argumentativa para 

resolver situações do cotidiano. Um aspecto importante nessa temática é que um dos 

cantadores demonstra ter conhecimento lingüístico suficiente para confundir o 

adversário e isso é percebido quando ele traz expressões pouco conhecidas de seu 

adversário na hora do improviso, como no caso da palavra “Constituição”, que 

provocou a derrota de Zé dos Anjos na peleja. Mais adiante veremos esse trecho.   

O foco central da temática se caracteriza por desvendar que a palavra é o 

principal instrumento utilizado na sociedade letrada numa situação de comunicação. Ao 

tentar resolver problemas que nos cercam, sempre estamos utilizando argumentos para 

nos defender. No caso da cantoria (desafio), o uso desses argumentos mostra uma 

grande capacidade poética. Os adversários discutem, provocam, criticam, elogiam e dão 

suas opiniões a respeito de alguns assuntos.  As atividades propostas exploram os 
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sentidos denotativos e conotativos, visando à compreensão de que geralmente nos textos 

literários, os autores utilizam com freqüência uma linguagem figurada, composta de 

certas expressões que apresentam características diferentes da linguagem cotidiana. 

Esses recursos expressivos servem para dar ao texto outras significações, para torná-lo 

mais poético, mais rico e mais belo, como se vê abaixo no trecho em que Zé dos Anjos 

é provocado. 

IMAGEM 17 – PELEJA 

 

 

Outra temática estudada nas páginas (101,108 e 116) é: Mostre a língua. Aqui a 

personagem Elvira, (aquela das cenatextos do volume 1) está  finalmente de férias e 

visitando seu irmão Sérgio que casou com Gracinha e teve um bebê recentemente. Ao 

chegar à casa do irmão, foi logo informada de que seu sobrinho estava muito doente, 

necessitando assim de atendimento no hospital da cidade. O problema central 

apresentado aqui é que a criança já havia sido consultada, mas a mãe da criança e o 

médico não se entenderam: ela por não compreender a linguagem da medicina, como 

por exemplo, o significado das palavras: anamnesee, reidratação, via intravenosa, 

tolerância gástrica, terapêutica, antipirético; ele, por ser um jovem recém-formado, 

não apresentar experiência suficiente para traduzir os fatos relatados pela mãe da 

criança, como por exemplo: “Eu acho que o problema todo foi um mingau que parece 

que embuchou na boca do estômago. Com isso o menino parou de obrar durante dois 

dias” (p. 108). Num certo momento, Elvira percebe que a criança e a mãe precisam se 

acalmar e os leva ao posto de saúde mais próximo para um novo atendimento. Ao 
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chegar ao consultório, a mãe da criança percebe que o médico é conhecido da 

comunidade e muito experiente, com isso ela se sente mais segura e tem coragem de 

esclarecer suas dúvidas com o médico sobre o que realmente está acontecendo com o 

seu filho.  

O eixo central da temática é discutir que uma mesma mensagem pode ser 

passada com palavras diferentes, que podemos dizer a mesma coisa de muitas maneiras 

e que, para se entenderem, duas pessoas precisam usar a mesma linguagem. Não adianta 

falar a mesma língua, é preciso ter o mesmo vocabulário. O médico e a paciente 

falavam a mesma língua (língua portuguesa), mas isso não foi suficiente para eles se 

entenderem. O LD insere, nesse contexto, a reflexão sobre os diferentes níveis de 

linguagem, a importância de se adequar a diferentes situações de comunicação e a 

diferentes interlocutores. Isso deixa bem claro ao aluno a necessidade que o ser humano 

tem de dominar algo do vocabulário técnico de algumas áreas mais presentes no 

cotidiano, ou pelo menos saber algumas palavras daquela especialidade, facilitando 

assim a comunicação entre os sujeitos envolvidos. 

 As atividades exploram a linguagem conotativa e denotativa dos textos 

estudados, visando à ampliação do vocabulário do aluno. Os gêneros que estão 

presentes nesta temática são: literatura de cordel, poema O bicho (de Manuel Bandeira); 

música, - Comida (de Titãs); um trecho da peça teatral O Santo e a Porca, de Ariano 

Suassuna. Os textos de Manuel Bandeira e de Titãs foram usados para mostrar ao aluno 

que a literatura não é feita apenas para cantar a beleza e o amor. Ela também serve para 

marcar a presença e a posição dos artistas diante dos problemas enfrentados pela 

sociedade. Os dois poemas tocam num mesmo assunto de interesse social: a fome, 

mostrando o ser humano que age e vive em condições subumanas. No texto de Ariano 

Suassuna, o aluno é convidado para ler e se divertir bastante com as histórias de seus 

personagens, que também tratam de temas que envolvem o comportamento da 

sociedade de um modo geral. Para finalizar, o LD traz um diálogo, no texto 

Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Na seção “redação no ar”, a tarefa do aluno 

é ler o texto “Comunicação”, que envolve uma situação bem parecida e vivida pela mãe 

da criança e o médico na cenatexto (a falta de comunicação). Em seguida ele precisa 

escrever dois textos, o primeiro mostrará alguém com dificuldade de descrever o objeto 

que procura. Algo parecido com o que ocorreu no texto de Luiz Fernando Veríssimo; o 

segundo deve mostrar alguém se apresentando de maneira correta ao descrever o objeto 
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que procura. Trata-se de uma situação em que o objeto é facilmente identificável e a 

comunicação se dá tranquilamente. Mesmo assim pode ser divertido.  

Nas páginas (129, 135 e 141), a temática é: Galinha bota ovo. Trata-se das 

vantagens e desvantagens da moradia na cidade e dos problemas do êxodo rural, ou seja, 

da saída do povo do campo para a cidade. Na cenatexto, o personagem Chico estava 

disposto a voltar para sua terra, pretendia transformar o sítio da família em uma pequena 

empresa. Para isto ele procura o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à  Pequena 

Empresa, para obter informações. Depois de sair de lá com toda aquela documentação 

solicitada, Chico reconhecia que o seu maior investimento na cidade grande foi ter 

estudado bastante e isso o ajudaria a organizar melhor os documentos para abrir a 

empresa. Três anos depois, a empresa de Chico está cada vez mais produtiva e ele até 

pretende abrir uma loja na CEASA – Centro de Abastecimento  Alimentar, situado na 

cidade do Recife. 

Essa situação é bem específica e pode ser aproveitada pelo professor, uma vez 

que os alunos que utilizam o LD se reconhecem na situação apresentada na cenatexto, 

porque muitos deles trabalham, vendendo ou comprando alimentos neste local, portanto, 

vivenciando dia-a-dia as incertezas de quem planta, colhe e vem vender sua mercadoria 

na cidade grande. Valorizando estes fatos e trazendo-os para a sala de aula, facilitar-se-á 

a leitura e o estudo das situações apresentadas posteriormente. Verificamos também que 

o diálogo na cenatexto entre Chico e Seu Donato é carregado de provérbios populares, 

como por exemplo:  –   Está tudo aqui nesses papéis. Analise-os e nos procure quando 

precisar. Não faça como os que escutam o galo cantar e não sabem onde. Você 

começará logo ou ainda vai ciscar muito?(p.136). Essas situações de linguagem 

também estão presentes no cotidiano do aluno e isso precisa ser contextualizado na sala 

de aula para uma melhor compreensão dos textos lidos. 

 Os autores do LD aproveitam essa situação para trazer outros textos que 

também trazem provérbio e ditos populares, e que envolvem algum tipo de sabedoria 

popular, visando à ampliação dos conhecimentos dos alunos sobre essas expressões, que 

também enriquecem a nossa língua. Para isto, traz trechos do livro de provérbios, 

situados na Bíblia Sagrada, trechos do poema, Os martírios do nortista viajando para o 

Sul, do poeta popular Cícero Vieira da Silva, que foi escrito para contar as decepções 

dos que abandonam a terra natal, o campo, sonhando com uma vida melhor na cidade 

grande. Assim, o último texto faz um fechamento dos assuntos que foram discutidos na 

temática, conforme pode ser verificado a seguir.  
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IMAGEM 18- TEXTO: OS MARTIRIOS DO NORTISTA VIAJANDO PARA O SUL 

 

Encontramos nas páginas (147, 153 e 159) a seguinte temática: E essa máquina 

fala? Pensa? Sente? Na cenatexto abaixo, Elvira, a mesma personagem das outras 

histórias, encontra-se numa situação desesperadora. Após ter feito um curso de 

computação, foi incumbida pelo seu chefe a assumir uma missão muito delicada: 

redigir, no computador, um relatório completo de todo o setor de vendas da loja, 

considerando os seis últimos meses de movimento. Durante sete manhãs, a jovem se 

debruçou sobre a máquina e escreveu trinta páginas, imprimiu e tentou levar para casa 

para revisar o texto, porém houve um tumulto na parada de ônibus e ela acabou sendo 

assaltada. Elvira achava que teria que escrever todo o texto novamente, porque não 
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lembrava do disquete onde estava o documento; finalmente o encontrou e conseguiu 

entregar o relatório no prazo certo.  

 Essa temática traz uma reflexão interessante sobre a questão do computador, 

mostrando que ele foi inventado para obedecer ao homem, e para fazer tarefas com 

maior velocidade do que nossa mente é capaz. Fica evidente nas atitudes de Elvira que o 

computador não sente, não pensa e não tem vontade própria, mas o ser humano, sim, se 

ele quiser, aprende qualquer coisa, é só querer e se esforçar que aprende.  

Ainda com o objetivo de relacionar a literatura com os fatos do cotidiano, o LD 

focaliza Elvira em algumas cenatextos e, nesta também, demonstra ser uma pessoa que, 

apesar de tantas tarefas no trabalho e na vida, se dedica à leitura de alguns livros. Nesta 

situação, o livro que ela está lendo chama-se Gota d‟água, de Chico Buarque e Paulo 

Pontes. Eles fizeram uma adaptação de uma tragédia grega, chamada Medéia, para uma 

peça teatral que conta a tragédia de Joana, uma mãe que envenena os filhos e depois se 

mata. O LD traz trechos da tragédia grega e da peça teatral para serem lidos pelos 

alunos e estimular a leitura de outros textos dessa natureza.    

A cenatexto explora bem uma das funções da literatura que é a de conseguir, por 

meio da representação ficcional da realidade, denunciar problemas sociais. Isso fica 

evidenciado quando Elvira se impressiona com os fatos ocorridos na tragédia; ela sente 

vontade de tentar corrigir as injustiças sociais, denunciadas na tragédia.  Um dos 

momentos mais tristes da tragédia é aquele em que a personagem principal envenena os 

filhos e a si mesma. Fica evidente que ela queria castigar alguém, mas, ao mesmo 

tempo, ela fantasiava e sonhava com um outro mundo, que, embora sendo o mundo da 

morte, era certamente bem melhor do que o mundo em que ela vivia. Na seção redação 

no ar, o aluno é convidado a ler resumos da obra original, Medéia, da peça teatral, Gota 

d’água e da história de Édipo Rei,do autor Sófocles, outra tragédia grega famosa. 

Depois solicita ao aluno que invente a sua história com uma tragédia no final, mas antes 

de começar o texto, pede para ele discutir com seus amigos e suas amigas sobre o 

assunto. 

A última temática deste volume se encontra nas páginas (165, 171 e 176) 

denominada: Quem tem boca vai a Roma. Numa primeira situação, ela mostra um 

indivíduo procurando um prédio de uma repartição pública, mas a pessoa que está lhe 

informando não está sendo clara, porque não informa com precisão o correto caminho 

para orientá-lo. O homem, não satisfeito com as informações obtidas, faz uma nova 

tentativa e a pessoa que está lhe informando consegue ser claro e objetivo lhe dando 
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assim um “mapa” a ser seguido. Certamente o homem encontrou o prédio que tanto 

procurava, porque essa segunda informação contém o que ele esperava receber.  

Na segunda situação, aparece um operário que foi atingido por uma telha na 

cabeça por não estar usando os equipamentos de segurança necessários. Ele se defende 

dizendo que as informações contidas no folheto que informa as normas de segurança da 

empresa estão confusas e que ele não sabia onde estavam os equipamentos nem em qual 

momento utilizá-los.  

 A cenatexto traz uma reflexão bem importante sobre pedir e dar informação, 

práticas de linguagem tão corriqueiras entre os seres humanos. Na verdade, essas ações 

representam  duas atividades de linguagem muito comuns no nosso dia-a-dia, há várias 

maneiras de  usá-las, mas algumas delas são pouco aconselháveis. Por isso as 

informações devem preencher algumas condições para funcionarem direito, como por 

exemplo: as informações devem ser dadas sobre o que foi perguntado, devem ser 

completas, claras, precisas e breves. Informações confusas não servem. Além disso, a 

pessoa que dá uma informação também precisa receber uma pergunta bem formulada.  

O LD faz o aluno refletir sobre o tipo de linguagem usada nos manuais, 

mostrando que esse tipo de linguagem tem uma função utilitária, que o ser humano a 

utiliza porque precisa dela para alguma finalidade na vida diária, não sente prazer em 

usá-la.  Isso significa dizer que esse tipo de linguagem, para ser útil, tem que ser 

denotativa, isto é, tem que ser precisa, lógica, clara, objetiva. De acordo com Silva 

(2008, p. 07), ao elaborar manuais, o agente-produtor tem a intenção de prescrever e 

descrever a forma como o leitor deve executar uma determinada ação, como também 

permitir ao usuário adquirir informações sobre o produto. Para a autora, tal fato aponta, 

mais uma vez, para o entrelaçamento entre as ações humanas, no sentido mais geral, e 

as ações ditas de linguagem, conforme é defendido pelos aportes do ISD (op. cit., p. 09). 

Por outro lado, a linguagem literária tende a ser muito mais conotativa, uma vez que 

revela, sugere, surpreende o ser humano mostrando novas formas de ver o mundo. Três 

textos foram estudados nesta temática são eles: Poemas da Negra, de Mário de 

Andrade, Tudo o que é pesado flutua no ar, de Rubem Alves e O Socorro, de Millôr 

Fernandes. Os textos acima evidenciam o confronto entre a linguagem literária, 

conotativa e a linguagem utilitária, denotativa. No trecho do texto “Brinquedo”, o 

escritor Rubem Alves discute a questão do útil e do prazeroso. Ele reforça a idéia de que 

o texto literário apresenta a realidade de forma singular, única e insubstituível. 
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3.4 - Detalhamento do Volume 3 

 

 

No volume III, encontramos um total de 12 (doze) temáticas, em 29 (vinte e 

nove) cenatextos, com um total de 71(setenta e um) gêneros inseridos a partir delas. Na 

página 08, o volume apresenta a seguinte temática: Comunique-se!  Na cenatexto, há 

um diálogo entre uma jovem secretária e uma médica. As duas trabalham no mesmo 

andar de um prédio onde funcionam seis escritórios. Sempre que se encontram, 

conversam sobre vários assuntos. Numa dessas conversas, a médica se surpreende ao 

saber que a moça, quando está com tempo livre, dedica-se a escrever fatos e histórias 

que já viveu, mas sua grande dificuldade em produzir textos refere-se ao domínio da 

gramática normativa. 

A temática traz uma reflexão sobre o estudo da gramática de língua portuguesa 

na escola, mostrando que todas as pessoas, alfabetizadas ou não, se comunicam sem 

pensar na gramática que usam. Mesmo assim, conseguem se entender bem, usando os 

conhecimentos da língua que adquiriram desde a infância, em casa, na rua, no convívio 

com os outros. Mostra que mesmo sem ter ido à escola, qualquer falante aplica regras da 

gramática ao falar. A cenatexto enfatiza que na escola aprendemos a gramática 

normativa, que são regras que foram convencionalmente definidas para serem  

assimiladas pelas pessoas, o que reforça a noção de língua como fato social, que impõe 

um determinado modelo para se falar e se escrever na sociedade.  

Para reforçar as reflexões, o LD traz a crônica de Luiz Fernando Veríssimo “O 

gigolô das palavras”, para ser lida, apreciada e discutida pelos alunos. No texto, o autor 

faz comentários acerca de um episódio vivido por ele numa entrevista, cujo tema era a 

importância do estudo da gramática para aprender e usar a nossa língua ou qualquer 

outra língua. Para o autor, escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. 

Veríssimo deixa claro que “o importante é comunicar, e, quando possível surpreender, 

iluminar, divertir, comover...” se referindo assim à linguagem literária.  

Nas atividades fica evidenciado, através da seção reflexão na página 13  (ver 

figura a seguir), que o texto foi apresentado para que o aluno refletisse sobre as idéias 

que o autor traz sobre a gramática, mas não sugere que o estudo da gramática normativa 

seja abolido da escola. Ao contrário, o texto desafia e mostra que é possível pensar de 
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maneiras diferentes sobre um mesmo assunto, e que o importante não é decorar as 

regras da gramática, mas saber usar bem a língua quando disso se necessita.  

IMAGEM 20 - ATIVIDADES DE COMPREENSÃO DE TEXTO 

 

 

Para dar um fechamento à temática, na seção saideira, é apresentada ao aluno a 

música do Compositor Caetano Veloso, cujo título é Língua (vide anexo2, p. 118).  

A temática estudada nas páginas (34,42 e 50) é intitulada: É assim que 

funciona. A cenatexto mostra os primeiros dias de um funcionário contratado por uma 

fábrica de transformadores para a função de soldador. Logo no primeiro dia de trabalho, 

o supervisor enfatiza a necessidade que o novo funcionário tem de ler o manual de 

instrução e usar os equipamentos de segurança, mas o novo funcionário mostra-se 

pouco disposto a usá-los, argumentando que conhecia seu ofício há muitos anos e que 

nunca havia se acidentado, mesmo sem ler o manual de instrução e usar os 

equipamentos sugeridos nele. 

Os autores do LD propõem nesse texto a reflexão sobre a importância dos 

manuais de instrução, mostrando que esse gênero de texto reproduz as experiências 

alheias registradas por escrito, mas que devem ser funcionais quanto à linguagem, ou 

seja, devem ser objetivos, precisos e elaborados em uma linguagem simples que atenda 

aos diversos leitores.  
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Com a leitura do texto percebe-se uma evidente relação entre o que está sendo 

discutido e a vivência do aluno que utiliza o LD pesquisado. Isso fica claro quando o 

funcionário novato se apega teimosamente ao seu jeito pessoal de fazer as coisas e não 

aceita as instruções do manual, o que gera um conflito entre ele e seu chefe, (essa 

postura é bem comum na escola), não por “culpa” do aluno, mas porque a escola ainda 

não trabalha conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidas na compreensão dos 

usos e funções sociais da escrita, como bem afirma Soares (2004, p. 25). Isso sinaliza a 

tentativa do LD de introduzir a reflexão sobre a linguagem e seus usos numa perspectiva 

do letramento. 

Neste sentido, o papel do professor ao utilizar o LD é determinante para 

assegurar a possibilidade de seus alunos se tornarem leitores e escritores de fato. Cabe a 

ele trazer para a sala de aula, além dos textos sugeridos no LD, as práticas sociais de uso 

da leitura e escrita, para que essas constituam o contexto das atividades efetuadas na 

sala de aula, ou seja, das situações didáticas cuja finalidade é a reflexão sobre a escrita.  

Na seção “Arte e vida” (p. 47), dedicada à literatura, o LD faz uma revisão da 

temática discutida anteriormente, que traz o texto de Veríssimo “O gigolô das palavras”, 

para ser lido e analisado pelos alunos, como já vimos. Na revisão, a reflexão é sobre 

como a literatura traz bem forte a marca da identidade de quem escreve. As escolhas 

entre as várias possibilidades de expressão determinam o estilo individual de cada 

escritor. Mas, por mais variados que sejam esses estilos, os escritores estão dentro de 

seu tempo e participam da vida de seus contemporâneos. Para exemplificar sobre o 

objetivo e a função social da literatura, o LD traz o seguinte trecho do jornalista e 

escritor uruguaio Eduardo Galeano: 

 

A gente escreve para despistar a morte e destruir os fantasmas que nos 

afligem por dentro; mas aquilo que a gente escreve só pode ser útil 
quando coincide de alguma maneira com a necessidade coletiva de 

conquista de identidade. Ao dizer “Sou assim” e assim me oferecer, 

acho que eu gostaria de, como escritor, poder ajudar muitas pessoas a 

tomar consciência do que são. Enquanto instrumento de revelação da 
identidade coletiva, a arte deve ser considerada matéria de primeira 

necessidade e não artigo de luxo. (1978, p.13). 

 

Assim, a literatura, como forma de representação artística da vida, não fica 

parada e estática, uma vez que a vida é dinâmica. Ela se transforma assim como as 

pessoas, seus costumes, suas crenças e seus ideais. A partir dessa reflexão, para uma 

visão de conjunto, o LD mostra um quadro dos estilos de época, com sua localização no 
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tempo, os principais acontecimentos históricos e algumas das características básicas 

desses estilos para que o aluno possa ter uma visão geral, bastante esquematizada, com a 

identificação dos estilos e sua seqüência no tempo. As datas, tomadas como ponte de 

referência para a delimitação dos estilos, assinalam acontecimentos históricos ou 

literários marcantes. Assim, o aluno pode verificar que as mudanças são lentas e que 

existem períodos de transição nos quais as características dos estilos se misturam.  

Como neste módulo estudou-se bastante sobre a natureza e os objetivos da 

língua escrita. Na seção “Redação no ar”, (p. 53) é solicitada ao aluno a seguinte tarefa: 

 

IMAGEM 21 - ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
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As atividades propostas se aproximam bem da realidade vivida pelos alunos, 

uma vez que as manchetes dos jornais enfatizam bastante a questão da violência banal e 

os acidentes de trabalho causados nas empresas pela falta de uso de equipamentos.  

Notadamente, as duas questões foram bem exploradas nas temáticas, uma 

referente à literatura e a outra referente a manuais de instrução, demonstrando uma 

conexão não só dentro de uma temática, mas dando sequência ao que foi discutido 

anteriormente. As atividades de produção textual acima citadas requerem do aluno o 

entendimento de que dentre os diversos usos da língua escrita, está  sendo focalizada, 

especialmente, a linguagem das instruções e a linguagem literária, mostrando que essas 

duas modalidades de escrita são bem diferentes. Nos manuais de instrução não há 

espaço para expressão de emoções, já, na literatura, o escritor busca expressar o que está 

dentro de si mesmo, recriando a realidade a partir de sua imaginação e de sua 

sensibilidade. Isso significa dizer que os alunos estão tendo a oportunidade de refletir 

sobre os textos denotativos e conotativos de forma clara e objetiva, através do contato e 

da reflexão sobre a escritura dessas duas modalidades de escrita. 
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Nas páginas (55,62 e 67) a temática estudada é: Uma floresta de interesses. A 

cenatexto mostra um empresário que, para ampliar suas empresas, precisa destruir parte 

de uma floresta. Para alcançar seus objetivos, o empresário entra em contato com as 

autoridades representativas da cidade onde deseja efetuar a destruição da floresta. 

Dentre as autoridades da referida cidade, destaca-se a figura  do jornalista do jornal da 

cidade, um profissional sério, que propõe uma apreciação do projeto de ampliação da 

Mineradora Quadrangular, junto com a comunidade do município, o que foi logo aceito 

pelas autoridades e pelo empresário.  

Na abertura das discussões, o jornalista e orador da reunião, empolga-se 

querendo demonstrar a extraordinária importância daquele momento histórico, mas não 

parece estar nos seus melhores dias de orador. A cenatexto mostra que internamente o 

jornalista está dividido entre a perspectiva do progresso para a cidade e o que isso pode 

trazer de prejuízo para o meio ambiente. Embora tente falar claramente, não consegue 

alcançar seu objetivo. Em seguida, o empresário expôs os seus planos.  Estava ali para 

apresentar dois projetos: um, de criação da Reserva Municipal; outro, de geração de 

empregos. Ambos se ligavam à expansão das atividades da mineradora. Depois da 

assembléia, o jornalista pensava em como conciliar tantos interesses, ele achava que era 

preciso, no mínimo, mais uma reunião para que a cidade compreendesse melhor a 

questão.  

Na reunião seguinte, com a participação da população ficou acordado que o 

novo projeto de mineração vai contribuir para a formação da reserva ecológica, uma 

proposta feita pelo Conselho do Meio Ambiente e que foi aceita por todos. Na ocasião, 

o discurso do jornalista é um sucesso e diz o seguinte: 

 - Nem desenvolvimento destruindo a natureza, nem radicalismo travando o 

progresso. O importante é o ponto de equilíbrio. Eu poderia dizer como o 

poeta árcade: “Um pouco meditemos na regular beleza, 

                        Que em tudo quanto vive, nos descobre. 
                        A sábia natureza.”  

 

As atividades sugeridas após toda essa reflexão, na sua maioria, estão 

relacionadas à literatura, verifica-se isto na seção arte e vida (p. 61, 66,71), que traz um 

texto informativo sobre o Barroco e outro sobre o Arcadismo. Um poema de Gregório 

de Matos intitulado  A Jesus Cristo Nosso Senhor, de conteúdo religioso, cheio de 

idéias conflitantes e de antíteses.  No poema, o autor faz referências à Parábola do Filho 

Pródigo, escrita no Evangelho de Lucas, capítulo (15), versículo (11 a 32), bem 

conhecida da maioria dos alunos. 
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Em seguida, apresenta-se um outro poema barroco, também de Gregório de 

Matos, chamado: Soneto. Na sátira, o autor fala de fofoqueiros, incompetentes, ladrões 

e agiotas, descrevendo as autoridades de seu tempo. Os dois textos fazem uma ligação 

entre as idéias conflitantes para a instalação do projeto de formação da reserva 

ecológica com a expansão das atividades da mineradora e os interesses dos 

representantes da cidade, oportunizando ao aluno refletir sobre as várias formas de se 

dizer o que se quer. No decorrer das atividades, na seção “Redação no ar”, há a seguinte 

instrução a ser  seguida:  

IMAGEM 22 – ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

É importante destacar que a proposta de atividade acima é encaminhada depois 

de o tema ser abordado na cenatexto, de modo intertextual. No encaminhamento da 

proposta, o aluno é orientado a relacionar os fatos com a sua realidade. Notadamente 

fica evidenciado que o aluno é convidado a escrever refletindo quanto às metas que 

deverá perseguir e quanto à orientação argumentativa que deverá imprimir em seu texto. 

Explicita também a finalidade da escrita sem fazer o aluno pensar em objetivos 

meramente escolares.   

Na seção saideira (p.73), o poema de Vinicius de Moraes, cujo título é  Soneto 

da Intimidade, fala da integração do homem com a natureza. A mesma idéia que 

motivou a temática das cenatextos e que embalava o arcadismo.   

A cenatexto seguinte, cujo título é Esta casa é minha (observe abaixo) fala dos 

planos de um jovem e de sua esposa para adquirirem uma casa própria. A temática 

enfatiza que comprar uma casa, um lugar onde se possa morar sem entregar boa parte do 

salário ao final do mês, por conta do aluguel; ter um imóvel que dê satisfação e 
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segurança são uma conquista, um sonho de muita gente. Ao comprar uma casa, a pessoa 

está lidando, além do aspecto comercial, com a emoção e com o sonho. Duas coisas 

necessárias na vida que alimentam novos planos para o futuro, sentimentos 

imprescindíveis para os jovens estudantes. 

IMAGEM 23 – CENATEXTO: ESTA CASA É MINHA 

      

Como pudemos observar na temática anterior, o Barroco e o Arcadismo foram 

estudados de forma contextualizada, procurando relacionar os textos literários com os 

outros textos não-literários que circulam na sociedade. No Romantismo, então, seguindo 

a tendência, percebe-se que, para introduzir textos relacionados a esse estilo, os autores 

do LD trazem um assunto que mexe bastante com os sentimentos do aluno (a compra da 

casa própria). Ao acompanhar o casal na compra da casa nova, o aluno pode notar que 
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ele é uma pessoa emotiva, sonhadora e saudosista, fazendo lembrar o Romantismo, 

estilo de época que predominou no Brasil nos primeiros anos do século XIX. 

Na cenatexto, o esposo mostra um anúncio de uma casa e faz o seguinte 

comentário: (...) uma casinha, igual à que sempre sonhei. É pequena, mas pode ser 

aumentada. Tem jardinzinho, um quintal no fundo e dá até pra construir mais cômodos. 

O comentário do esposo e o primeiro anúncio abaixo falam praticamente a mesma coisa. 

Ambos descrevem a mesma casa, mas fazem isso de maneira diferente. Para que o aluno 

perceba essa diferença é necessário que o professor estimule uma reflexão sobre o que o 

comentário sugere e o que realmente o anúncio apresenta.   Logo em seguida, na seção 

reescritura, a tarefa do aluno é a seguinte: Você será o esposo e deverá contar para 

Antônio como é a casa que ele visitou após ver o seguinte classificado de jornal. 

IMAGEM 24 – TEXTO: ANÚNCIO 

 

 Nas atividades acima, o aluno é solicitado a se posicionar enunciativamente 

como o personagem, imprimindo ao seu texto traços de subjetividade do esposo. Essa é 

uma atividade bem significativa, uma vez que cria para o aluno oportunidades de 

trabalhar deliberadamente na construção de uma imagem do personagem. A elaboração 

do comentário depende muito da reflexão sobre o que o anúncio apresenta.        

Os textos que estão inseridos nesta temática são: A casa, um fragmento do livro 

O guarani, de José de Alencar (p. 86), para ser lido e apreciado pelos alunos e A casa 

materna, de Vinícius de Moraes. Neste último, o autor fala das características da casa, 

mas fala também dos sentimentos, das emoções que a casa desperta. Há desde a entrada, 
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um sentimento que se relaciona a uma circunstância de tempo na casa materna. “Rostos 

irmãos se olham dos porta-retratos, a se amarem e compreenderem mutuamente”. A 

descrição de Vinícius de Moraes é de fato uma descrição subjetiva. Nela, o autor deixa 

transparecer suas opiniões sobre os objetos que descreve. Ele também descreve a parte 

externa e interna da casa, como vimos também nos anúncios de jornal.  

 A partir da leitura e reflexão dos textos, as músicas de Adoniram Barbosa, 

Saudosa maloca, e Cidadão, de Lúcio Barbosa, são apresentadas ao aluno mostrando 

que, ao longo dos anos, a palavra casa tem servido como fonte de inspiração para 

muitos compositores da Música Popular Brasileira. Vários escritores também se 

utilizam desse tema, a casa, para produzirem textos descritivos literários, como 

descrição de casa feita por José de Alencar no livro: O guarani. 

Na seção reescritura há a seguinte informação: “Você reparou que as letras das 

duas músicas foram escritas na forma de uma conversa informal. Até a maneira de 

escrever é diferente daquela que se encontra nas gramáticas p.91”.Em seguida propõe 

o exercício abaixo:  

IMAGEM 25 – ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

É importante destacar que o LD traz nos exercícios anteriores, algo muito 

importante para os alunos que é o modelo de texto que se pretende que ele escreva. Na 

escola, os manuais didáticos, na sua grande maioria, assim como grande parte dos 

professores, parecem não se preocupar muito com essa questão.  Na seção Arte e vida o 

aluno é convidado a ler mais dois textos: Meus oito anos, de Cassimiro de Abreu e um 
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fragmento de Lembranças de amor, de Álvares de Azevedo;o aluno irá identificar as 

características românticas, como o saudosismo, a idealização da infância, da mulher, o 

culto à natureza, a supervalorização do amor, o sentimentalismo.  

Nas páginas (102,110 e 116), a cenatexto é chamada: Devo e não nego. Agora, o 

casal, que consegue realizar o sonho de comprar a casa própria está enfrentando os 

conflitos causados pela responsabilidade de pagar todas as despesas da casa, inclusive 

as mensalidades da mesma. Um dos maiores conflitos do casal é que eles encaram a 

vida de maneira diferente. O esposo é um sonhador meio desligado da realidade, já a 

esposa, ao contrário, encara a vida de acordo com a realidade.  

Através das atitudes do casal, a cenatexto mostra para os alunos algumas 

características de dois estilos de época: o Romantismo, estudado anteriormente, e o 

Realismo, estilo de época que apresenta características semelhantes à personalidade da 

esposa. Como no Realismo os escritores procuravam retratar a vida como ela se 

apresenta e os temas eram extraídos diretamente da realidade, não sendo idealizados 

pelos autores, a cenatexto retrata tudo isso através dos conflitos vividos pelo casal. 

Muitos textos estão presentes nesta temática: Ao vencedor, as batatas do 

romance realista Quincas Borba, de Machado de Assis, tipo de obra literária que critica 

a sociedade a partir do comportamento de determinadas personagens. A música Eu te 

amo, de Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim, traz características que nos fazem 

lembrar do Realismo, mesmo sendo moderna.  

Para o aluno perceber que dentro do Realismo surge o Naturalismo, o LD traz o 

fragmento do livro O mulato, de Aluísio Azevedo. O autor mostra o racismo como um 

aspecto problemático da sociedade. Há um exagero perante a tendência de evidenciar os 

aspectos doentios e brutais da realidade. A letra da música Como dois animais, de 

Alceu Valença, também é estudada. Nela, há uma característica muito significativa ao 

Naturalismo: o homem é comparado aos animais.  

O Parnasianismo é estudado a partir dos poemas de Olavo Bilac, um dos mais 

importantes poetas parnasianos que tratou de vários temas em seus poemas, entre eles a 

História do Brasil, o amor, a morte e também a vida e seu significado. Tudo isso sem 

deixar de lado a forma, característica mais importante do Parnasianismo. Com o estudo 

dos textos e das reflexões feitas nas cenatextos, podemos dizer que há uma significativa 

relação entre as situações apresentadas e os estilos de época estudados. Percebe-se, 

inclusive, que não há um limite rígido entre as temáticas, elas se ampliam e se inter-

relacionam para fornecer ao aluno uma visão mais dinâmica da literatura.  
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A temática seguinte chama-se Plantando, dá, que é uma expressão que aparece 

na carta escrita por Pero Vaz Caminha e que foi enviada ao Rei de Portugal, quando o 

Brasil foi descoberto, (texto estudado no volume I). Ao dizer em se plantando tudo dá, 

Caminha se referia à fertilidade do solo brasileiro. No caso da cenatexto, refere-se às 

idéias plantadas na Associação de Microprodutores Rurais que mostravam os primeiros 

frutos: Definição da atividade principal e a destinação da colheita. 

Na seção Arte e vida, o aluno é convidado a ler um pequeno trecho do livro 

Triste fim de Policarpo Quaresma, do escritor Lima Barreto, que fala sobre a vida na 

zona rural. O personagem principal, Policarpo Quaresma, é usado pelo autor para 

criticar o exagerado amor à pátria. Em um determinado período da vida, o personagem 

decide que é melhor se mudar para o campo porque a agricultura, segundo ele, é a saída 

para os problemas brasileiros. Após sonhar com colheitas maravilhosas, vê seu sonho 

destruído por saúvas e pela terra que não produz como ele gostaria. 

Para estudar sobre o Pré-Modernismo que tem como temas principais os 

problemas da nossa realidade e as mazelas da vida nacional, o LD traz o texto A 

miséria, do autor Lima Barreto, um trecho do penúltimo capítulo do livro, de Euclides 

da Cunha, Os sertões, chamado Canudos não se rendeu, nele é narrado o fim da luta 

entre as tropas do exército e os últimos defensores de Canudos. Observa-se que, com 

esse título, o autor homenageia os sertanejos que lutaram até a morte.    

A cenatexto seguinte é intitulada: Tupy or not tupy. Esse título é parte de uma 

frase do Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade e publicado em 1928, 

na Revista de Antropologia, n° l, ano l, São Paulo. Na temática, há um diálogo entre um 

jornalista e um professor de Português e escritor que recebe um convite para escrever 

crônicas no jornal da cidade, mas ainda não está muito disposto a aceitar o convite feito 

pelo amigo jornalista. Para não aceitar o convite, um dos argumentos do professor é o 

seguinte:  

_No momento, estou envolvido é com o trabalho que venho 
desenvolvendo na escola. Os Candidatos da ChapAção à diretoria do 

grêmio estudantil escreveram um manifesto, apresentando o programa 

político deles. É impressionante como os alunos aplicam com 
facilidade o que aprendem em cada disciplina. Minhas aulas têm 

mexido com eles e eu estou muito contente (p.146).   
 

O amigo jornalista não entende o entusiasmo do professor e contra-argumenta: _ 

“Você não tem jeito! É um sonhador. Deve ser o único professor no país com esse 

brilho nos olhos e com esse entusiasmo. Pare de sonhar, ponha os pés no chão. 
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Percebe-se que os dois pensam de modo diferente a respeito da influência da escola na 

vida dos estudantes, e, consequentemente, na sociedade. Um outro argumento usado 

pelo professor para não aceitar o convite deve-se ao fato de ele não ser jornalista e sim 

professor e escritor. Para ele há muitas diferenças entre o texto jornalístico e o literário.  

Escrever uma crônica, fazer uma reportagem é muito diferente de escrever um 

poema, um conto, um romance. O uso da língua, as finalidades do texto, a interação 

com os leitores, tudo é muito característico de uma ou de outra situação. Essa reflexão 

mostra bem ao aluno a diferença entre o texto literário e não literário, reafirmando as 

finalidades da escrita. 

Na escola em que o professor da cenatexto atua, os professores mais antigos não 

aceitam a forma como os “novatos” dão aula, uma vez que incentivam os alunos a 

discutirem o processo de ensino-aprendizagem. Isso é evidenciado quando os alunos 

escrevem um manifesto que diz o seguinte:  

_O grêmio é dos alunos. Abaixo as interferências da escola na nossa 

entidade. Queremos autonomia nas nossas decisões e ações. Somos 

muito mais do que inteligências que precisam ser desenvolvidas. 
Abaixo os professores que são apenas dadores de aula, cópias de livro 

didático. Queremos ser considerados como pessoas presentes e não 

como promessas para o futuro. Viver é mais importante que vencer 

(p.154). 
 

A temática traz à tona as dificuldades que o professor e o aluno enfrentam na 

escola, mas isso não desanima o professor, pois ele sabe que tem um papel muito 

importante na transformação da sociedade. Ele é consciente de que as mudanças mais 

importantes para um país, forçosamente, ou seja, obrigatoriamente, terão de passar pela 

educação, e sua postura na sala de aula faz parte desse processo.  

O título da temática e as reflexões feitas no decorrer da cenatexto, 

principalmente o manifesto feito pelos alunos, notadamente, apontam para o estudo do 

Modernismo, movimento literário e artístico que se inicia no Brasil com a chamada 

Semana de Artes Moderna, em 1922, e que é rico em manifestos, como por exemplo: 

Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924), Manifesto Regionalista (1926), Manifesto do 

Grupo Verde (1927), Manifesto Nhengaçu verde-amarelo (1929).  

Os textos estudados são: Erro de português, de Oswald de Andrade, Pralá 

pracá, de Cassiano Ricardo, que caracterizam a lª fase do modernismo, principalmente 

pela ruptura em relação ao passado e pela necessidade de renovação. Isso fica bem 

evidenciado na relação do professor com os alunos e dos alunos com a escola. Luta-se, 

com todas as armas: o humor, a irreverência, o ataque direto e com muita energia, 
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contra os valores da cultura e da sociedade. É um período rico em discussões, 

manifestos, divisões de crenças e opiniões, como foi visto na temática.  

Na seção Arte e vida (p. 158), pede-se ao aluno que leia e compare o poema 

Motivo de Cecília Meireles que compreende o período da 2ª fase do Modernismo e está 

no livro Viagem (1929 a 1937), com os poemas: Erro de português e Pralá pracá, que 

marca a 1ª fase do Modernismo, de Oswald de Andrade e Cassiano Ricardo que 

aparecem anteriormente.  

A página 163, traz o exercício abaixo para que o aluno perceba como a literatura 

retrata a vida em cada momento. 

 

IMAGEM 26 - CANÇÃO DE REGRESSÃO À PÁTRIA E CANÇÃO DO EXILIO 
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IMAGEM 27- TEXTO: UMA CANÇÃO E ATIVIDADES DE COMPREENSÃO TEXTUAL 

     

 

 

Os poemas lidos são de autores do Romantismo e do Modernismo brasileiros. Os 

exercícios acima exploram a comparação entre os poemas, para que o aluno perceba as 

semelhanças e diferenças sobre o mesmo tema e observe como a literatura retrata a vida. 

O LD visa, também, mostrar uma das marcas mais evidentes da literatura que é 

justamente o fato de os textos e os fatos “conversarem” entre si e se misturarem, ou seja, 

a intertextualidade. Para dar um fechamento ao que foi estudado, na seção Redação no 

ar, o aluno deverá escrever um texto explicando por que é importante ter um bom 

trabalho, um bom salário.  
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IMAGEM 28 – ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

  

O LD mantém a tendência de só encaminhar a produção escrita depois de todo 

um trabalho com a temática, o que caracteriza a apresentação da situação, na sequência 

didática
1
. Assim, vemos que o LD está voltado, propriamente, para a articulação de 

conteúdos interligados e necessários para a compreensão da produção escrita. 

A cenatexto É número pra todo lado traz uma situação que ocorre com certa 

freqüência na vida do trabalhador. O casal que nas aulas anteriores realizou o sonho de 

comprar a casa própria, agora luta por melhoria de salário. O salário é baixo e eles 

precisam de aumento para pagar as contas que estão em atraso. Como nas últimas aulas 

se falou bastante de dinheiro, o LD traz o poema Vintém de cobre, de Cora Coralina, 

que relembra seus tempos de menina, quando lutava para economizar um dinheiro curto, 

escasso, de gente pobre. 

 A escritora reconstrói seu tempo de infância a partir de uma moeda: um vintém 

de cobre. Sua lembrança é muito viva, as sensações passadas se tornam presentes: ainda 

o vejo, ainda o sinto, ainda o tenho na mão fechada. Com sua linguagem simples, 

foram recriadas as imagens do cotidiano, do dia-a-dia da menina: a casa pobre, o sonho 

de juntar umas economias, os conselhos dos mais velhos, o remorso de ser esbanjadora. 

No poema observa-se que não há, por parte da escritora, preocupação em fazer versos 

rimados e metrificados. Sua linguagem é espontânea, despojada, como sua própria 

infância de menina pobre.  

                                                

1 A seqüência didática (Schneuwly, 1991; Dolz & Schneuwly [1996 a], 2004; Dolz, J; Noverraz, M.& 

Schneuwly, B [2001]; 2004) pode ser entendida como a unidade de trabalho escolar no sentido de que 

propõe um conjunto de atividades que apresentam um número limitado e preciso de objetivos com a 

finalidade de “melhorar uma determinada prática de linguagem”. Ela confronta os alunos “com as práticas 

de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a possibilidade de reconstruí-

las e delas se apropriarem”.  
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No módulo anterior, o estudo se pautou na 1ª e 2ª fase do Modernismo 

brasileiro, agora, a literatura moderna mais recente, a partir de 1945, e que alguns 

chamam de 3ª fase do Modernismo brasileiro e outros chamam de Pós-Modernismo, 

está sendo iniciada a partir não só da temática apresentada, mas, principalmente, com o 

poema acima citado de Cora Coralina.  

Para ilustrar que os poetas também lutam para mostrar as injustiças do dia-a-dia 

nas cidades brasileiras, o LD traz o poema Não há vagas (a seguir), de Ferreira Gullar 

para ser lido e apreciado pelos alunos.  Uma das características do Modernismo literário 

presentes neste poema é a incorporação das coisas do dia-a-dia: o feijão, o arroz, a luz e 

o telefone, o trabalho, o salário. Entretanto, no texto apresentado, o poeta declara que 

essas coisas não cabem no poema. Assim ele nega exatamente para afirmar.  

IMAGEM 29 – TEXTO: NÃO HÁ VAGAS 
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Na seção, o escritor apresenta uma poesia engajada na luta político-social, 

símbolo de protesto contra as más condições de vida dos brasileiros pobres. Ele diz que 

não cabem no poema exatamente as coisas que deveriam caber, ou seja, o cotidiano do 

brasileiro comum. O poema “alienado” é que comporta a ausência da fome, a 

idealização da mulher, a despreocupação com o dinheiro.  De certa forma, o poeta faz 

uma denúncia da própria poesia, que deveria preocupar-se com as condições do povo e 

não o faz.  

Em Arte e vida (p.180), é apresentado o poema, Epitáfio para um banqueiro, 

de José Paulo Paes, que trata também da temática dinheiro. Fala da trajetória de vida de 

um banqueiro que está morto, só que as referências não são elogios. Por um processo de 

absoluta concisão e economia, o poeta faz um jogo de palavras a partir do vocábulo 

negócio, que expõe, de início, qual foi a grande ocupação do falecido em vida. Em 

seguida, o poema sugere ter sido ele uma pessoa egoísta e exclusivista, adepto da 

ociosidade, até se tornar um nada, um zero. Enfim, o poeta conta, resumidamente, a vida 

de um banqueiro.    

IMAGEM 30 - TEXTO:  EPITÁFIO PARA UM BANQUEIRO 

 

O poema acima se insere no Movimento concretista, que foi uma tendência da 

poesia brasileira, nascida na década de 1950. O concretismo emprega as palavras como 

imagens, utilizando a comunicação não verbal mesclada à comunicação verbal. Para 

finalizar o volume III, na seção Redação no ar, o LD propõe que embora o aluno 

conheça o poema Canção do exílio, do poeta Gonçalves Dias, leia-o mais uma vez, para 

que ele perceba que o autor fez uma descrição da terra brasileira.  

Em seguida, solicita que ele observe o que há de comum na composição 

romântica citada acima, e no Hino Nacional. Seu caráter nacionalista, aquela atitude, 

posição ou sentimento dos que, influenciados pelo potencial das riquezas brasileiras e 

pelas belezas naturais do país, dele se vangloriam desmedidamente, algo que sempre 
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permeou as manifestações literárias brasileiras típicas de uma das fases do Romantismo. 

Com essas atividades, o LD faz uma retrospectiva de alguns textos lidos e refletidos em 

cenatextos anteriores, como é o caso da Carta de Pero Vaz de Caminha. Para finalizar, a 

última tarefa do aluno é redigir uma carta para o povo de Portugal, contando notícias 

sobre o Brasil.  

IMAGEM 31 – ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Essa atividade requer dele a demonstração de que durante o percurso no Projeto 

Travessia as atividades do LD e o trabalho do professor proporcionaram autonomia para 

escrever vários textos, inclusive uma nova versão da Carta de Pero Vaz Caminha. A 

atividade é elaborada em conformidade com uma proposta intertextual e 

interdisciplinar, na medida em que aciona conhecimentos de língua, literatura e de 

história.  

Ao finalizar a análise dos três volumes do LD, é conveniente dizer que a 

proposta adotada pelos autores, na sua maioria, aproxima a produção escrita das 

necessidades enfrentadas no dia-a-dia do estudante e enfoca o desenvolvimento dos 

comportamentos leitores e escritores. Ou seja, leva os alunos a participar de forma 

eficiente de atividades da vida social que envolvam ler e escrever. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Não podemos negar que o livro didático sob análise tente referendar as teorias 

sociocomunicativas do gênero e a noção de letramento, pois oferece aos alunos a 

possibilidade de entrar em contato com a heterogeneidade textual e não se pauta 

unicamente em alguns gêneros considerados “escolares”, os quais tornam o ensino 

homogêneo desconsiderando as diferenças, preferências e particularidades de cada 

aluno. Sendo assim, é perceptível que no LD analisado há uma preocupação com o 

desenvolvimento do aluno-leitor e consequentemente do aluno-escritor; isso é 

evidenciado, principalmente, quando a preocupação é situar o aluno no mundo que o 

cerca, procurando formar a consciência de cidadão, de modo que o ajude a participar 

efetivamente das atividades de linguagem coletivas e individuais exigidas pela 

sociedade letrada. 

 Os desafios que um jovem enfrenta diante de novas situações impostas pelo 

trabalho e pela sociedade de um modo geral marcam presença nas temáticas abordadas 

em cada cenatexto, objetivando a reflexão acerca desses assuntos e o ensino dos gêneros 

que circulam na esfera do trabalho. Nesse sentido, é inserida uma grande diversidade de 

gêneros, fato este que se configura como um significativo avanço, já que sua inserção  

no livro didático proporciona aos alunos a visão de que sua realidade está mais próxima 

ao conteúdo estudado, por meio da proximidade de gêneros que fazem parte de suas 

rotinas. Isso significa dizer que estar imerso num ambiente letrado é condição para 

aprender sobre a linguagem que se usa para escrever, mas somente o contato com 

diferentes gêneros textuais não é suficiente para garantir efetivamente o aprendizado da 

leitura e escrita. 

Diante das reflexões apresentadas, percebemos que o LD pesquisado mostra uma 

forte tendência nessa direção, uma vez que há na coleção uma orientação central 

referente não só ao aprendizado da leitura e da escrita, mas ao uso dessas habilidades 

para atender às exigências sociais que os alunos enfrentam. Para isso, os alunos são 

convocados com freqüência a ler, escrever, reescrever e preencher materiais escritos que 

circulam socialmente, como por exemplo: cartas, formulários de inscrição, bilhetes, 

cartazes, avisos, tabelas, gráficos, notas fiscais, relatórios, atas de reunião, convocaçoes, 

comunicados, memorandos e diversos outros materiais escritos. As propostas estão bem 

encaminhadas no LD, e com base em nossa experiência e contato com os professores é 
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possível dizer que elas, na sua grande maioria, realmente são realizadas. Os professores 

de fato se esforçam muito para desenvolverem essas atividades de escrita com os 

alunos.  

O livro didático prioriza a leitura e compreensão de textos, produção de textos e 

conhecimentos lingüísticos. Esses aspectos são vistos na perspectiva social, cultural, na 

visão do letramento, como vimos nos vários exemplos analisados. Quanto à exploração 

dos gêneros nas atividades de leitura e produção textual, verificamos que se explora 

bem a questão da diversidade de gêneros. Além disso, há uma ênfase nos textos 

literários e de circulação nas práticas comunicativas diárias. Em relação à conexão 

estabelecida entre as temáticas, os gêneros e as atividades inseridas nesse LD, podemos 

dizer que essa interligação acontece na sua maioria de forma bem harmoniosa. 

Observamos também que há uma abordagem interdisciplinar entre os conteúdos de 

língua e de literatura, não há uma separação estanque como costuma haver em outras 

coleções mais tradicionais. 

Assim, podemos dizer que o LD utilizado nas aulas do Projeto Travessia 

apresenta uma abordagem de língua preocupada com a realidade do aluno, a fim de que 

ele possa usá-la no meio social em que vive. Isto não quer dizer que não se levem em 

conta aspectos cognitivos e individuais que envolvem o estudo de uma língua. Uma 

constatação bastante relevante é a de que os autores do referido LD selecionam textos 

de qualidade (autênticos; diversificados quanto à esfera de circulação e gêneros 

adequados ao alunado) para compor o livro. Isso é importante especialmente se 

consideramos que, muitas vezes, o livro didático é o único material de leitura disponível 

na maioria das vezes nas salas de aula e nas casas destes alunos e, por isso mesmo, são 

fundamentais para seu processo de letramento.  

Isso nos indica que nossa hipótese não foi confirmada, uma vez que o problema 

central apresentado pelos professores foi o de que, apesar de o livro analisado conter 

uma variedade de gêneros textuais, nem todos estão adequados ao grupo de alunos 

focalizados, no sentido de ajudar a desenvolver satisfatoriamente as competências de 

leitura e de escrita. Esses relatos dos professores em relação ao LD nos motivaram a 

fazer esta pesquisa.  

Hoje, os mesmos professores dizem exatamente o contrário. Acreditamos que, 

após dois anos de trabalho efetivo com o LD, aliado às novas discussões sobre o ensino 

de língua portuguesa, originadas pela necessidade de atender aos diferentes interesses e 



 114   

expectativas dos alunos, fizeram com que eles percebessem que os textos apresentados 

no LD em uso eram diversificados e adequados aos interesses do aluno usuário do livro. 

Nossas análises mostram que a maioria dos textos favorece a interação entre o 

professor e os alunos e entre alunos em sala de aula, propondo “conversas” e 

“discussões”, reconhecendo os gêneros orais (formais públicos) como um objeto a ser 

analisado. Desta forma, propiciam o desenvolvimento das habilidades e formas 

discursivas envolvidas na produção e na compreensão de textos orais em situações 

formais e/ou públicas. Conforme os professores, a organização desse LD, através das 

cenatextos ajudam o professor a aproveitar, ao máximo, o tempo que o aluno passa na 

sala de aula, ensinando-lhe o que realmente possa lhe ser útil para atuar no mundo e não 

apenas na escola. Possivelmente, por desenvolver uma abordagem que considera a 

realidade do aluno, de sua língua e vendo-o como sujeito importante nesse processo, o 

LD construído sob essa perspectiva, possivelmente pode contribuir também para a 

diminuição da evasão e da repetência escolar, problemas cruciais hoje na escola, 

principalmente quando se trata de alunos do ensino médio, especificamente, jovens e 

adultos com distorção idade/série, como é o caso dos alunos que utilizam o LD em 

questão.  

Em relação às propostas ligadas ao letramento, indicada oficialmente pelos 

(PCN), de que o oral formal público deva ser tomado como objeto de ensino, podemos 

dizer que passa a ser a tônica de muitas das atividades do LD analisado. Isso nos faz ver 

que as atividades propostas para o letramento não ignoram nem ocultam as formas 

sociais orais de interação extraescolares tão importantes para esse grupo de alunos. Isso 

demonstra uma proposta de ensino responsável por preparar os alunos para a vida 

cidadã, como apontam os referenciais de ensino.      

Nesta perspectiva, podemos dizer que o LD em questão, nem sempre é o 

responsável pelo insucesso das aulas de língua portuguesa, assim como também não 

podemos apontar que seja o professor, nem a escola, nem os alunos ou os pais.  

Os resultados finais da primeira turma do Projeto Travessia, iniciada em setembro 

de 2007 e concluída em março 2009 que utilizaram o LD em questão, apontam que 89% 

dos alunos matriculados na região metropolitana norte (nossa área de atuação), não 

desistiram. Quanto aos resultados de aprovação e reprovação, os dados ainda são 

preliminares, mas indicam que 98% dos alunos foram aprovados.   

Vale ressaltar que essa turma inicial (2007) foi um pouco prejudicada por alguns 

fatores estruturais, mas a turma que iniciou seus estudos em fevereiro de 2008 apresenta 
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um menor índice de evasão e acreditamos que deverá ter um maior índice de aprovação. 

O que podemos dizer de tudo isso é que, mesmo ainda não sendo um resultado 

satisfatório, 11% de evasão dados demonstram que a evasão e a repetência no ensino 

médio regular ainda são muito maiores. Dados do censo 2008 apontam um percentual 

de 21% de reprovados e 19% de evadidos. Isso indica que o programa de correção de 

fluxo idade série ainda está longe de alcançar sua meta, uma vez que, quanto mais 

alunos desistem ou reprovam no ensino regular, mais demanda teremos no programa.   

Por outro lado, não podemos negar que a contribuição mais importante para o 

ensino de língua materna virá do principal mediador do processo ensino/aprendizagem, 

pois dependendo da fundamentação, da identificação com a sala de aula e da convicção 

teórica do professor, ele poderá aproveitar a diversidade de textos apresentada no LD, 

complementar com outros, adaptar algumas atividades de leitura e produção textual e 

refutar outras, já que a criatividade e a autonomia para produzir aulas com engenho e 

arte estão nas mãos do professor. Desse modo, só nos resta esperar que outros LD 

comecem em sua construção, encaminhar propostas de ensino de língua na perspectiva 

do letramento. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Trecho da carta escrita por José de Alencar. 
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ANEXO 2 – Música do Compositor Caetano Veloso, cujo título é Língua.  
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QUESTIONÁRIO PARA O (A) PROFESOR (A) QUE TRABALHA COM TELESSALAS DO 

ENSINO  

MÉDIO  

 

1- SEXO: 

(A) Masculino. 

(B) Feminino. 

 

2- IDADE: 

(A) Até 24 anos. 

(B) De 25 a 29 anos. 

(C) De 30 a 39 anos. 

(D) De 40 a 49 anos. 

(E) De 50 a 54 anos. 

(F) 55 anos ou mais. 

 

3- DAS OPÇÕES ABAIXO, ASSINALE A QUE DESCREVE A SUA FORMAÇÃO. 

D) Ensino Superior – Pedagogia. 

(F) Ensino Superior – Licenciatura em Letras. 

(H) Ensino Superior – Outros. 

 

4- ENTRE AS MODALIDADES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LISTADAS ABAIXO, 

ASSINALE A OPÇÃO QUE CORRESPONDE AO CURSO DE MAIS ALTA TITULAÇÃO QUE 

VOCÊ COMPLETOU. 

(A) Não fiz ou ainda não completei nenhum curso de Pós-graduação. 

(B) Especialização (mínimo de 360 horas). 

(C) Mestrado. 

(D) Doutorado. 

 

5- SE VOCÊ PARTICIPOU DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DIGA EM 

QUE MEDIDA TAIS ATIVIDADES FORAM ÚTEIS PARA A MELHORIA DE SUA PRÁTICA 

EM SALA DE AULA? 

(A) Sim, muito.  

(B) Sim, pouco. 

(C) Não contribuiu. 

 

6- QUANTO TEMPO DE EXPERIÊNCIA VOCÊ TEM LECIONANDO EM TELESSALA? 

(A) Menos de 1 ano. 

(B) De 1 a 2 anos. 

(C) De 3 a 5 anos. 
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(D) De 6 a 9 anos. 

(E) De 10 a 15 anos. 

(F) De 15 a 20 anos. 

(G) Mais de 20 anos. 

 

7- HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ É PROFESSOR DESTA TURMA? 

(A) Desde o início das aulas. 

(B) De 6 a 8 meses. 

(C) De 3 a 5 meses 

(D) De 1 a 2 meses. 

(E) Há menos de 1 mês. 

 

8- RELATIVAMENTE ÀS AFIRMAÇÕES ABAIXO, INDIQUE A SUA POSIÇÃO EM 

RELAÇÃO AO LIVRO DIDÁTICO DE LINGUA PORTUGUESA. (Marque apenas UMA opção 

em cada linha. 

  

 (A) Concordo (B) Discordo 

 

1- O livro didático apresenta uma grande diversidade  de  gêneros textuais (A) (B) 

2- As cenatextos favorecem o trabalho do professor (A) (B) 

3- Percebo que os alunos gostam dos textos do livro didático. (A) (B) 

4- A partir do trabalho com os textos do livro didático tenho percebido um avanço na leitura e escrita dos 

alunos. (A) (B) 

5- Como não tenho formação na área de letras, sinto dificuldades em trabalhar com o livro didático. (A) 

(B) 

6- O desinteresse dos estudantes em relação aos textos e atividades inseridos no livro didático dificulta o 

meu trabalho de ensinar. (A) (B) 

7- O livro didático atende aos critérios básicos para o desenvolvimento de habilidades de leitura, de 

atitudes e valores em relação ao convívio com a língua escrita. (A) (B) 

8- Percebo uma sintonia entre as cenatextos, os gêneros e as atividades propostas no livro didático. (A) 

(B) 

 

9- OS ALUNOS DESTA TURMA TÊM LIVROS DIDÁTICOS? 

(A) Sim, todos têm. 

(B) Sim, a maioria tem. 

(C) Sim, metade da turma tem. 

(D) Sim, menos da metade da turma tem. 

(E) Não, esta turma não recebeu o livro didático. 

 

10- O LIVRO DIDÁTICO É UTILIZADO TODOS OS DIAS NA SALA DE AULA? 
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(A) Sim. 

(B) Não. 

 

 

11- COMO VOCÊ AVALIA LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS 

TELESSALAS DO ENSINO MÉDIO?  

 (A) Ótimo. 

(B) Bom. 

(C) Razoável. 

(D) Ruim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


